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കപി പ്രസാധകന്മാര് : 
മംഗളോദയം ലിമിററഡി; 

തൃശ്ശിചപ്പേരൂര്. 

കോപ്പി 1000. , ട് ക 
$ ആ. 

മംഗളോദയം പ്രസ്സില്, 
അച്ചൂടിച്ചത് . ക് 

സ 

നി 

എല്ലം പ്രതികളിലും ഗ്ര്ഥകത്ത 
- വിനെം സിലുണ്ടാ യിരിയ്ക്കും 



മുഖവവര 
ലാ 

ക്രിസ്ത്വബ്ദം 1168 മുതല് 14208--പരെ കാലഞ്ജര 
മാന. 7 ഭരി 1, പരമദ്രാജാപിന്െറ പ്രധാനമന്ത്രിയും 

ക് 
ലു 

സഭാകപിയുമായിതസന വത്സരാജന്െറ ആറു ത്രപ്കം 

ങ്ങാ _1. കിരാതാജ്ജൂനീയം ല്യായോഗം, 2, പ 

രിതം ഓണം. 3. തഥിണീഫരണം ഈഫാമൃഗം, 4. ത്രിപു 

രവാഹം ഡിമംം 5. ഹാസ്യ മൃഡാമണി പ്രഫസനട്ട 6.സ 

മുദ്രക്രനം സമവ ൭.രം.... ഒരു പുസ്പകമായി ബറോഡാഗ 

വമ്മേനണ്ടിനാല് പ്രസിദ്ധീ കരിയ്ക്കുപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് . ഈ പ്രസി 

ദ്ധീകരണം കാല്ന്ൂററാണ്ടിന്നു മുമ്പാണെങ്കിലം, ഇന്നും 

പത്സരാജന് കേരത്തിലെ സംസ്റ്റത ഭാ ഷാഭിജ്ഞരില് 

ത്തന്നേ മി പേക്ം അത്ര പരിചിതനല്ലെന്നു തോന്നു 

ന്നു. ഈ പ്രഹന്റൂനത്തിന്െറ പിപത്തകന് മഫാകവി വ 
ളത്തോഠാ ചില സഹ്ൃദയന്മാരോടു പറയുകയുണ്ടായി :--- 

% ഇരംഴിടത്തേ 1 120 കന്നിമാസംവരെ ഞാന് വത്സരാജു 

” നെറ പേരേ കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ ദശ. 

കാവ്യങ്ങം ചായിച്ചപ്പ്യോളാകട്ടേം, ഇവയില് ചിലതെ 
ങിലും സംസ്കൃ താന ഭിഇ്ഞരായ എന്െറ നാട്ടുകാരുടെ 
മുമ്പില് യഥാശക്തി ആവിഷ്ടുരിയ്കകണമെന്ന് എനിയ്ക്കു 
തോന്നിയ ആ തോന്നലിനെ എന്െറ ആത്മസഹ്സത്തം 
പ്രസിദ്ധ സാഫിത്യ്യ ദറരനു മായ സര്ദാര് കെ. എം. വയണ, 

മന്ദേതരപ്രതിഭനായ മഫാമാത്യവത്സരാജ൯ പ്ൃവ 
കവിക മില് ഒരാളെപ്പോലും കപജിപിച്ചിട്ടില്ലടു പ്രായേ 



11 ് 

ഇ സ്വന്തം പന്ഥുപിലൂണ്ടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
സരസ്വതി സഞ്ചരിച്ചത്. ഭാണ”പ്രഫസനങ്ങളെഡി 
കെയുളഒള നാലു തൂപകങ്ങളിലെയും ഇതി പ്പത്തം പ്പൌരാ 

ണികമാണല്ലോ ; എങ്കിലും അവഖയ്ക്കുമുണ്ട്, അസാമാന്യ്യമാ 
യ മലരു നവിനത്വം. കൃത്രിമാലജ്ടാരനിമ്മാണത്തിന്ന്ായി 

കൈ കഴപ്പിച്ച ഒരു കാവ്ൃശില്ലിയല്ലം വത്സരാജന്ട്ട്പ 
 രിസരാവസ്ഥകളെ തല് സ്വരൂപമായി പരകീയ, 
തിലാണ് , അദ്ദേഹത്തിന്നു താല് പയ്യം. പാത്രസ്ൃഷ്ടിയില് 

_അദ്ദേഹം ഒരു കൊച്ചുവിധാതാപാണെന്നു പറത്ഞതൊ 

ത്തന്നേം  അതതിശര്ഷാക്തിയ്കേയിലല. സലോപരി, ഭാ 
സാദികളായ ചുരുക്കം ചിലക്ു മാത്രമുണ്ടായിരുന ത്യ നാ 

ട്്യമമ്മജ്ഞത പത്സരാജനില് വത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന വാ 

സ്കൂവം ഈയ പ്രഫസനത്താല്ത്തന്നേ പായനക്കാക്കു ബോ 

ധപ്പെടും. വള്ളത്തോര്ം ഇങ്ങിനെയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു: ത 

സംസ്ല്റ തത്തില് ഒന്നുരണ്ടു പ്രഫസനം ഞാന് പായിച്ചി 
ടില്ലെന്നില്ല; എന്റെറ മാമ്മ ശരിയാണ്ടങില്, വത്സരാ 
ജപ്രഫസനത്തിനെറ ഒരു നനുത്ത കാര 

ക 
ംി 

 അചയ്ക്കു കരുത്തില്ല! ?? ം 

പ്രൌഡ്ധിയും പരിഹാസവും സവത്ര ചേന്നിണങ്ങി 
പൂച ഈ പ്രഫസനത്തെ ഒരു നല്ല നടസംഘം അരത്ഞത്തു 

കൊണ്ടടചരികയാണെങ്കില്, അതു നമ്മുടെ നാടകപേദി 
ക്ര? ഒരു നൂതനമായ നേട്ടവും. നമ്മുടെ കലാകതുകികാം 
ശീ ു ്ചവായ മരുത്സവവു മായിരിക്കും. ഹൃുദയാവജ്ജ 

കങ്ങളൂള . പ്രഫസനങ്ങളെസ്സംബന്ധിച്ചേടത്തോളവും 

ദരിദ്കൈയാണല്ലോ, കൈരളി. 
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കരു തികത്തെ സ്വതന്ത്രകവിയായ വത്സരാജന്െറ 
വരിഷ്ടകൃതികളിലെന്നോയ ഈ ത്രൂപകത്തെ കേരജീയ 

സചേതസ്സുകളുടെ ദൃഷ്ടിയ്ക്ക് ഇദംപ്രഥമമായി വിഷയിഭ 
പിപ്പിയ്ക്കാന് സംഗതിപന്തില് ഞങ്ങരാക്കി വ 

( മാത്രമല്ല, അഭിമംനവുമണ്ട്. 
ഈ പ്രഹഫസനത്തിന്നു ര കൊട്ടത്ത നാമ 

ധേയം ഫാസ്യചൂഡാമണി എന്നാണ് “കപ ടളകജി? 
എന്നു പിള്ിപ്പാന് ഞങ്ങാം നിശ്ചയിച്ചത് ഇതിലെ 
ഒരു പ്രധാനപാത്രമായ വൃദ്ധവേശ്യയെ പുരസ്പരിച്ചത്രേ. 

ചെറുതുരുത്തി, വള്ള ത്തോ ഗ്രന്ഥാലയം 

൧0.മകരം ൧൧൨൦. $ പ്രവത്തകര. 





വി 

് പത്സരാജകൃതമയ 

ഗംവിടകേളി പം 

പ്രഹസനം. ക് 
ദാനോഷ്യാതുരനാം ഗജാസ്വനന്ിശം 

യാതൊന്നു കണ്ടിട്ടെടു _ 
പ്യാനായിര്ആ,ന്പി പൃധൈധ നീട്ടുമളുചില് _- ക 

പ്പൊട്ടിച്ചരി്ക്ും ഫര൯; 

റ് 

ചു ഡോന്ദുരശ്ശൂ വ്ൂജം 

താനേ നിങ്ങളില് നന്മ ചേക്കക., ശിരോ_ ) 
 ഗംഗാംബുധാരോപമം! 

അത്രയുയമല്ല__ . 

ത്യേപോളം” പുണരാന് ഭഉജം തവ പെരു_ 

ത്തണ്ടു.ത്സുകാലോകനം 

ചെയ്താനുണ്ടൊരുപാടു കണ്കാം, മുകരാ_ 
നുണ്ടിങ്ങനേകം മുഖം; 

[ 

൧. ഭാനോഷ്ടാതുൂര൯ംമദച്ചുടു൭കൊണ്ടു വലത്ഞവന്,., ഗജ 

സ്യന് ഗണപതി, ചൂഡേന്ദയ്ലിയജം ശിരസ്സിലെ ചന്ദ്രന്െഠ രശ്മി 
കൂട്ടം, ശിരോ... ംംവ്മകേ ശിരസ്സിലെ ഗംഗാജലം പന്പ 

.ലെയുള്ളത ്തിട്ഷാ വിശേഷണം, ജുടമേല് ചന്ര്രരശ്മീപ്ര 
സരം കണ്ടിട്ടു ഗംഗ ജലഭ്ൂാന്ധ്യം ഗണപതി അതു നം 
മദംപാടിന്െഠ ചൂടു നിക്കാന് നോക്കുന്നു ? 

൨. ഭൂരി,.....പടുംവളരേ സ്്രീകക്ളൊന്നിച്ച രമിപ്പാന് കഴിവു 
ള്ളൂവന്, വിശ്വ, 



[॥ 

൨. കവടകേള് ) 

റവം ഭൂരിപധുപിലാസപടുട ലൂ. 

മഞ്ങ്റ്കു ഞാനെന്തിനെ?_ ൂ ര: 
ന്നാ വിശ്വേശി ചൊടിയ്ക്കുലേ സ്മിതമിടും 

ശവ, നമുക്കാശ്രയം! ൨ 

(നാന്മൃന്തത്തില് ) ി 

സ്ൃത്രധ്മാരനു:.__ (പ്രവേശിച്ച ആകാശമേഷ്ക്കു നോക്കി.) 
എയ്, രാത്രി ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു. (പടി ഞ്ഞുട്ടേ 

നോക്കിയിട്ട്) ഫാ സമയത്തേ എന്തും ശോഭിയഷ്ക്കു: 

മു്ലാടു പുത്തനണിമുല്ലമലര്ത്തഴപ്പോ. 

ടിപ്പാരനംഗമയമാക്കിയിരുനതേതേം, 9 

അപ്പാരല് മതിക്കതിരിതാ, നരയ്നൊപ്പോലെ 

നില്ലായി, പശ്ചിമഗിരിന്ദമുടിപ്പരപ്പില്! ൨ 

അതിനാല്, കിഴചനായ ഞാനും ഇങ്ങിനെ നാടകമാ 
ടാനൊരുങ്ങനാതു ഫഹാസജനകംതമനൊ! ; 

പാരിപാശ്വികന്: _(്ലേിച്ച ) രത്ങുന്നേ, ഫാസംത 

നൊയാണെ ഇപ്പോഠം വേണ്ടത്: ശിപന്െറ , എഴുന്നു 
ളത്തു ത്സഖത്തന്നു വന്നുചേന്വിട്ടുള്ള പിദശ്ധൂസാമാ 

ല്ികന്മാരാല് പരിചരയ്ക്കുപ്പെട്ട പരമദ്ദിത്തന്പുരാന് 

തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് രങ്ങയോട രുളിച്ചെയ്യുന്നുഛ ത 

ന്െറ കലയായ വത്സരാജനാല്. നിമ്മിയ്ക്കപ്പെട്ട ക 

പ്ടകേജിപ്രഫസനം ഭരഭിനയിപ്പാന്. 

സൂത്രധാരന൯: __ (ഫഷത്തോടേ) ആ, ഞാന് തികച്ചും ത്ര 

നഥഹിതനായി: ഈ തിരുമേനുത നെയാണ്. രൂപ 

കനിരൂപണത്തിനാഹാനായ ഒരേ ഒരാഠാ! (അശ്ചയു 

ത്തോടേ തല കുലുക്കിയിട്ട്) 



കന്നാം അമ്കം ഥു ൩. 
ി 

ദാനത്തിന്കളിയാടിയാടി, രമയെ _ 

സ്സാപത്യചൈരാല് സദാ 

ജ്ഞാനപ്രെൌഡധഗൃഫങ്ങളില് പ്രസഭമേ 

ദഠസ്യപ്പെടത്തി ട്ടവാന് 

ആണായിട്ടചതിഴ്സ്ുയയേ മൊ ഴിമാ_ 

താകും മഹാദേവിതാ_ സ 

നാണി ശ്രിപരമദ്ദ് ദേചനരചന്൯, 4 

നിസ്സ്റീമപിദ്പനിധി! ര് 

മാരിഷ. എന്നാല് പോയ്ക്കൊഠാക: ആട്ടക്കാരെ ഒരു 

ക്കുക. എനിയ്യിന്നു മനോരഥം പരിച്ചണ്ണുമായി: എ 
ൽ 

തൂകൊൌണ്ണ്െന്നാല് __ 

നെടിയ സഭളയിത,ഗ്രപ്യജ്ഞാനസൌജന്മ്യധന്യം; 

' പടരസമയ പാണിവഖത്സലന, വത്സരാജ൯ഃ 

നടരിപര് നടനത്തില് ത്രാണിഫുണ്ടോരുമല്ലോ; 

സടമിഫ ഫലപത്തായ് പവപണ്വോല്ക്കരം മേ! ൭ റു ഥ ചവപുണ്ടയ 

ര്, 

ഭായ്യുയ 

(അണിയായില് പാടുന്നു.) 

(അന്നനട) 

തരംകെട്ടചനാമിക്കട്ടെന കള്ള൯ 
പരക്കെ മോഷ്ടിച്ചു നിജ പിഭൂതിയെ 

കരസ്ഥമാക്കുപാനിതാ, നഭോലക്ഷ്മി 
തരണി ദേവനെയനുസരി യ്ക്കുന്നു. ്) 

.സാപത്യ)ധൈരാല് ലക്ഷ്മിപോലെ സരസ്വതിയും വിഷ്ണു 
പ്ല ര്യ 

ണെന്നു പുരാണാക്തിയുണ്ട. ജ്ഞാനപ്രെൌരഡ്ധര് ചവിദ്വാ 
ി 

ന്മാര്. പ്രസഭംംബലാല്ക്കാരേണ. 
ൽ 

൬. നഭോധേക്ഷ്മിം. ആകാശംം തരണിടസൂയ്യന്. വൃത്തം ടഅന്ന 

നട, ജുതില് ഇതിവൃത്തം സൂചിതം, 



ം ക ലടകളി; |: 
ം ല് ഥ് 

സൃത്രധാര൯:... (കേടിട്ടു ഫഷത്തോടേ) മാരിഷ, ആട്ടക്കാർ 

ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതു, കപടകേളി എന്ന & കുടിനിയു-- 

ടെ പ്രപേശത്തിന്നുള്ള ഗീതിയാണല്ലോ. അതിനാല് 

വരിക; നമുക്ക ഇനി പചേണ്ടുന്നതു ചെയ്തുലെയ്ത്കാം. 

(രണ്ടുപേരും പേയോി.) 

പ്രസ്താചന കഴിഞ്ഞു. രം 

 പ്രിന്നീട്, കൂഠങ്ങിയെണീഠഠ കപടകേളി 

ര പ്രവേശിയ്ക്കുന്ന) 

കപ്പടകേളി:__ (നോക്കിയിട്ട്) ഓം നേരം പുലന്ര. ജനാല 

കളിലൂടേ., പഴയ മദ്യം പകരുനതിന്നൊത്ത ഇവെ * 

യില് കടന്നുവരുന്നു. എയ്. കനത്ത കുടിയാൽ മത്തു 

പിടിച്ചിരുന്ന എനിയ്ക്ക്, ഒരൊററ ഉ.റക്കംകൊണ്ടു രാ. 

ത്ര! കഴിഞ്ഞുപ്പോയി. അയ്യം അന്തിക്കുടിയുടെ ഒരു 

സ്വാദ്! അതിനാല്. ഇപ്പോത്തന്നെ മദ്യം കൊണ്ടു 

/ ഖരുിയ്ക്കാം: നല്ല വസ്തു കയ്യില് െയ്ത്്രാഞ്ഞോല് പ 

ററില്ലല്ലോം 7 

ചേടി:__ (പ്രഭലശിച്ച് ) അമ്മേ, ശരിതന്നെയാണിത്: ന 

ലയ വസ്യ കയ്യില് വെയ്ത്കാഞ്ഞാല് പററില്ല. അമ്മനെ 

ടുനാഠം കൊണ്ടു സമ്പാദിച്ചുവെച്ചു ആ ആഭരണമൊ 

ക്കെ ഇന്നലെ രാത്രിയില് കള്ളന്മാര് കൈശലൊക്കി 

ക്കൂ ഞ്ഞു! പ 

കപടകേജി:._ (സംഭൂമത്തോടേ) കസുമികേ നീ എന്തു പ' 

& 
ടട 

% കട്ടിനിട വിടന്മാക്കു വേശ്യ രെ ഏപ്പെടുത്തി ക്കൊടുത്തു 

(പണം വാങ്ങുന്നവ, 



നം പി 

്ി ഒന്നാം അങ്കം ൫ 

കസുമികഃ _ ശഭിയണിതി. 

ട് കചടകേളി: __(വീഷംഭത്തോടേ ആത്മഗതം
) എയ്ം മദ്യം 

നഞ്ഞായിത്തിന്രഃ ചത്തപ്പോലെ ഉംങ്ങിപ്പ്യോയല്ലോ 

ഞാന്! ര തുരങ്കം യം 

കുസുമിക: __ അല്ലല്ല. 

കപടകേജളി:__പാതില് കത്തിപ്പൊളിച്ചിട്ടോ? ് 
1; 

ക്സുമിക: __ അല്ലല്ല. 

കപടകേള്ി:_പിന്നെ തെങ്ങിനെ! ും 

കസുമിക__അമ്മ ആലോചിച്ചുനോക്കൂ. 

കപ്പടകേളി: __ (ആലോ ചിച്ച് ആത്മഗതം) ആ കലാകരണ്ഡ 

കനെന്ന പാപ്പ ച്ചുതാടിയില് അനുരാഗം വെച്ചി 
രിക്കുന്ന ഇവളൂടെ _ എന്െറ മകളുടെ _ പണിയായി 
രിയ്ത്കും ഇത് . അയ്യോ, മോശം മോശം! ഞങ്ങളുടെ ത 

റവാട്ടില്, കമ്മുകനെ സവ്ഥാ സ്നേഹിയ്ക്കുന്ന രരു കുല 
സ്പ്രീയഷെയും കേട്ടിട്ടില്ല. ഈ കള്ളത്തി, ഞങ്ങളുടെ തറ 
വാട്ടില് ഇതാ. ഛിദ്രം വരുത്തിയി രിയ്ക്കുന്നു! (പ്രകാശം) 

കുസുമികേ, ഞാന് വല്ല ജ്യോത്സ്യനെക്കൊണ്ടും ഇതു 
തെളിഷിയ്ക്കും: ഇവിടെ ജിണ്ണ്ോദ്യഠനമഠത്തിലുണ്ട 
ല്ലോ, “ലക്ഷണംപഠയുാനതില് കിയ ഇഞാന 

രാശി എന്നൊരു സന്ന്യാസി; അദ്ദേഫത്തോടു ചോ 
ദിപ്പാന് പോയ്ക്കളുയാം. കൂടെല്പ്യോരാന് മുുരകനെ 
൭ റക്കമുണത്തുക. 

കസുമിക:__മു്ൂ രക മുക്ൂരക്ഷ ൭ ണന്നെണിയ്ക്കു, ൭ഉണ 

. നെണിയ്ക്കു. 



൬ 7: കപടകേള! 

(ചേടന് അതേമട്ടില് യതു കണ്ടിട്ട് ) 

ഇയ്യാളെ ഉ ക്കപ്പാമ്പു കടിചിരിയ്ക്ുന്നു; % മയില് 
വാച് 

കിം ഇവന്നുലേണ്ടി ചെവി 
യില് 4: മന്ത്രം ജപിപ്പാന്: മുടൂരക, മുളൂരക, ൭ണരു 

കൻ ഉണരുക; ആ മദ്യം കൊണ്ടുവരിക, നീ സ്വാദു 
നോക്കിയിട്ട് . 

ചേട്ടന്: __(പ്രേശിച്ച് ) കുസുമികേ. എടുക്കു, എടുക്കു പാ 
ത്രങ്ങഠ, 

കപടകേളി:__ കുഞ്ഞേ. മു്ൂരക, ഞാനും നീയും കൂടി * 
പ്പോലുക. കുസമിക പാത്രങ്ങഠം മോറിക്കൊണ്ടുവരും. 

(രണ്ടുചേരും ചുഠഠിനടക്കുന്നു.) 

ചേടന്:__അമ്മ മറവുവല്ലേട ത്തെയ്ത്ും പോകയാണോ? 

കപടകേളി:__(സയിഷാദം) മുളൂരക, നീ കേട്ടില്ലയോ. ന 

മ്മുടെ വീട്ടിലെ കഥ? വളരെനാഠം കൊണ്ടു സമ്പാദി 
പയം 

ച്ചലെച്ച ആമുതലൊക്കെ ഇധാലെ കള്ളന്മാര് മോ. 

ഷ്ടിച്ചുകളുഞ്ഞു. അതിനാല്, കൂദ്യനേമാത്തിലുള്ള ല 

ക്ഷണംപഠയലില് മിടുക്കനായ ജ്ഞാനരാശിസനന ന്നാ 

സിയോട ചോദിപ്പാൻ പോകയാണ് ഞാന്. 

ചേടന്൯:__ (ഫഷത്തേടേ ആത്മഗതം) പൊന്നുകള്ളന്മാരേ, 

ജീവിച്ചിരി്ട്ടില്, ജീിച്ചിരിപ്പിന്൯! നിങ്ങളുടെ ഈ 

£ മയില് സപ്പുശത്രുവാണല്ലേ. 

1 മര്രം വിഷ മിഠക്കന്നേള്ള മന്ത്രം. 



ന റ ഒന്നാം അങ്കം ക) 

കി നന്മായിക്കലാശിയ്ക്കട്ടെ! ഈ ദുഷ്ടത്തി എന്നെ 

യും ചീടിലെ മററാഠാക്കാരെയും ശകാരിയ്ക്കല് ഒരു നി 

മിഷംപോലും നിത്തിചെയ്യാഠില്ല. (പ്രകാശം, ദു:ഖം നടി 

ച്ച്) അയ്യോ, അയ്യോ, എന്താണീ പറഠിയത ! മുതല് 

പോയതല്ല, അമ്മയും കളു വിന്ധിരയായല്ലോ എനാ 

ഇളപ്പുമാണ് . എന്നെ, അധികം പേദനിപ്പിയ്ക്കുന്നത് . 

അഗ്ശിയെ ആരെങ്കിലും പൊള്ളിച്ചതായി കേഠംഖി 

യില്ലല്ലോ! അഥവാ, ദൈവേക്ലൂയാലാണ് മുതല് പോ 

യത്. ഇളപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്. 

ക ഫാണൈത്താ൯ പിജ്ഞരാം പൌര_ 

ന്മാര്തന് സ്വത്തൊക്കെ ലിലയാ 

കക്ക ചോളെ.ങ്ങഠതനമ്മഃ;. 

യാരമ്മയ്യ്ൊത്ത തസ്തൃര൯? ൭ 

/ ച 
കപടകേളി.__മുളൂരകം മുച്ചൂടും മുടിഞ്ഞ നേരത്തോ. ഈ 

കൊള്ളിലാക്കു പറയല്! മറുകൈ ചെയ്യുക. 
ന് തി 

 . ചേടന്__ഞാന് മറുകൈ ചെയ്യാം. (ആകാശത്തു ലക്ഷ്യം 

വെച്ച് ) അമ്ഖോ, ലോകപാലന്മാരേ, നീങ്ങാം നശി 
കുപ്പോയേയ്റ്കും നശി ച്ചുപോയേയ്ക്കും, ധമ്മിഷ്ടയായ 

അമ്മയുടെ മുതല് മോഷ്ടിയ്ത്ുപ്പെട്ടുപോോയതില് അമാ 

ന്തിച്ചാല്! 

കപടകേജി:__ചേക്ക. ചേക്ക., നീയെന്താണ് അസം 
ബദ്ധം പിവുപിവുക്കുന്നത് ? 

ചി 

മും ലീലയാ അനായാര്സന. 



1) കപ്പ്ടകേളി ഴ് [ 

ചേടന് _ഞാന് സംബഭ്ധമാണ് ചിരാത് 
സവലോകത്തേയും കപടത്താല് വഞ്ചിച്ചു ഈ മ 

യുടെ മുതല് കള്ളന്മാര് കട്ടതു ഭാഗ്യം! 

കപ്പടകേളി.__ (ക്രോധത്തേടേ) മുള്ൂരകം നീ അടയ്ക്കില്ല 
യോ, നിന്െറ മുത്യുദ്വാരമായ വായ? 

ടു ര് (കൈ പരത്തി അടിയ്ക്കുന്ന.) 

ചേട൯:_ (്ര്ജയോടേ പിന്മാഠിയിട്ട് ) അമ്മ സംബദ്ധ 

ത്തിലും അസംബദ്ധത്തിലും തൂ്ണിയെന്റ; ഞാന് 
പോരില്ലം, നിങ്ങളുടെ കൂടെ, 

ി 

കപ്പടകേജി:_ (ഭയ നടിച്ച് ) മുള്ലരക, മു്ലരക., വരും വരു; 

മുതലെല്ലാം കിട്ടിയാല്. മദ്യയമഹോത്സവം കൂടുതല് 

കൊണ്ടാടാം. 

(എന്ന, കൈക്കു പിടിച്ച ചുഠഠി നടക്കുന്നു! 

ചേടന്:__ (ലവം നോക്കിയിട്ട്) അമ്ഖോ, പസന്തപ്പിറ 

പ്യാല് അലംകൃതമായ ഉ ദ്യാനത്തിന്െറ ഭംഗി! അമ്മ 

നോക്കും, നോക്കു: 

മദത്തൊടോരോന്പിനെയും വിടന് പോ_ 

ലിതാ, സമക്ഷം മുകരുന്ന ഭംഗം 

അതില് ല്പിരിയ്ക്കുന്നു സുമങ്ങളാലേ 

ലതാംഗനാപ്പന്ദമിതൊുന്നു തോന്നും. ൮ 

ത്രയമച്ല.... 
ആളും മദത്തോടജിമങക്കമാര്കര്ം 

മേളിച്ചുപപാടുന്നു മനോജപിയ്യുംടു 



റം ച് നു ഒന്നാം അമം നന 

താളത്തിലാടുനാതുമുണ്ടു, ചൈത്ര. 

റ ചേളാനിലാന്ദോജിത വല്ലിവ്ൃന്ദം. ൯ 

കപടകേളി:__(നെടവീപ്പിട ) മുളൂരക, ദുഃഖലിവശയാ 

യ എനിയ്ക്കു * വസന്തം ശോഭിയഷ്ക്കുന്നില്ലം 7 

ചേടന്: _ അമ്മയ്ക്കു മാത്രമല്ല; (യിരല്കൊണ്ടു ചൂണ്ടി) ഇ 

തിന്നും: 

അജി ശുൂന്്യതയാല് മിണ്ടാ_ 

തലരണിയും വിട്ട കുന്ദവല്ലിയിതാം ലം 

കാണാകുന്നു, വസന്ത. 

കള്ളന് മുതല് കട്ട ൮ഠം കണക്കേ! ൧൦ 

കപടകേജ: _മുള്ലരകം ചെല്ല്: ആസ സി ഇവിടെ 

മഠത്തില് എന്തു ചെയ്ുന്നുഖെന്നു നോക്ക്; ഞാന് ഇ 

പിടെത്തന്നെ യില്ല,ഠം. 

ചേടന്:__(അതു ചെയ്യു തിരിച്ചുവന്നിട്ട്) അമ്മേ, അപിടെ 
ആരോ. രണ്ടു മൊട്ടത്തലയ ന്മാരുണ്ട് , വാദിച്ചു പഴക്ക 
ടിയ്ക്കുന്നു; ഒരംഠം ഒന്നു പറഞ്ഞാല്, മററവന് അതി 
സന് ഏത്ിര് പറയും. 

അന ഷം 

൯, അളിരങ്കമാര്കഠംംപെണ്വണ്ടു ക ഠം.ചൈത്ര....... വൃന്ദം 

വസന്തസമയക്കറേഠി നാല് ചലിപ്പിഷ്ക്കുപ്പെട വള്ളിക്കൂട്ടം. 

& വസന്തം എന്നെ രസിപ്പിഷ്ക്കുന്നില്ല. 

൧൦. അളിശുന്ൃത ടവ കണ്ടുളില്ലായ്ക്കു. ആല രണിചപുഷ്റ്ുങ്ങളു9 

കുന്ന ആഭരണങ്ങ൦ം, കുരുക്കുത്തി മുല്ല വസന്തത്തില് പുൃക്കുന്നതല്ലം 



൧൧ _കപടകേളി] ക് 

കപ ടകേജി: _മുളൂരകം ആ സന്ന്യാസി ശിഷ ഷ്യനെ വ് 
പ്ിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുയാണ് റ പഠിപ്പ്ിയ്കുല് കഴിയുന്നുതു 
വരെ. നമുക്ക് ഇലിടെത്തന്നെ നില്യാം. 

(എന്നു, രണ്ടുപേരും അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു.) 

(കൊണ്ടിസ്ത്നെന്ന പ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു സന്ന്യാസി 
പ്രവേശ; യ്ക്കൂന്നു .) 

വിലാ; :__എടോ, ഈ ശ്ര്ോകം രണ്ടും നിനക്കു 4 
കണ്ണഗതമായോ? നി 

കള്: __ ജ്ഞാനരാശേ, അതു രണ്ടും വിലയും 

ഴിഞ്ഞ. 

ഇജ്ഞാനരാശി:__(ക്രേധത്തോടേ) മൂഖബ, നീ എന്നോടു പേര് 

വിളിച്ചു സസോരിയ്ക്കുകയോ? 

ശിഷ ഷ്യ: __അകങ്ങയുടെ പേര് പിളിച്ചാല് പാവം 

ററുമോ? 

ഇ്ഞാനരാശി:__ ഛി, മുഖ, ഗുരുക്കളുടെ പേര് പിളിച്ചു 

കൂടാ. 

ക ഐ എങ്ങിനെയാണ്, 4 മലകളുടെ 

ചേര് പിളിയ്ക്കുന്നത് 

ജ്ഞാനരാശ: ത: മററും നലൂ;നാപരാണ് ഗുരു 

ക്കാ; കനത്തവയല്ല. ഉ പാധ്യായപ്പാദര എന്നുതനെൊ 

വേനം. നി ഏന്നെ പറയുക. 

ട് കാണാപ്പാഠം തി? വു; 

[4 ഗുരുശബ്ദൃത്തിന്നു കനത്ത എന്നും അത്ഥമുണ്ട് . അതു പി 

ട്ടിച്ചണ് ശിഷ്യന് ചോദ്യം, 



. ഒന്നാം അങ്കം ച് ഫച 

ലു ി ശിഷ്ട്യന്:__കപാധ്യയം, ഇതാ, ആ രണ്ടു ശ്ലോകവും എ 

നിയ്ക്കു പയ റഠിലായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവിടുന്നു കേട്ടുകൊ 

ളക: 

ഗാത്രങ്ങളൊക്കെയും നോക്കി പ 

പ്പേത്തും പേത്തും നിനച്ചുതില് ഗ് 

ഇതൊന്നത്രേ വന്നുകൂടി: 
ധ്വയേയം നാരിജനം സദാ! ൧൧ 

ജ്ഞാനരാശി:__.(ക്രോധത്തോടേ) രിം മുഖം. നി ച് വണ്ണ 

്ൃത്യസം വരുത്തി, പിഴപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു! 

ശിഷ്യന് :__ ഉ.പാധ്യരയന് എന്താണ്. അരിശംകൊള്ള 
നത് 3 അങ്ങു വെളുത്ത വണ്ണത്തിലാണല്ലോ ദ്ര്രോകം 
എഴുതിത്തനാത്; അതേപിധം ഞാന് ചൊല്ലി. 

($ പലകപ്പഠം കാണിയ്ക്കുന്നു.) 

ജ്ഞാനരാശി: (ചിരിച്ച ) മുഖ്യ, നീ അക്ഷരം മാഠഠിക്ക 
ഞ്ഞു; ആകട്ടെ, രണ്ടാമത്തതു ചൊല്ലുക. 

ശിഷ്യയന്:__ 

നമസ്തേ പാണ്ഡുരൈകാക്ഷ! 
നമസ്തേ വിശ്വതാപന! 
നമസ്തേസ്തു മുഷാകോശ, 

. മഹാപുരു ഷകൂച്ചക ! ൧൨. 
ിരിരിടിര്ന്ലി്ിട്്ന്ല്ിിിനി ലിലിത്ത് 

൧൧. ധ്യേയംംധ്യാനിക്കപ്പെടേണ്ടത്. റ 

ലി വണ്ണുത്തിന്ന് അക്ഷര൭മന്നം നിഠമെന്നും അത്ഥം. 

$ പലകയുടെ പുറത്താണ് ശ്ലോകം എഴുതിയിരുന്നത്” ം 



൧൨.  കപടകേളി 

ജ്ഞാനരാശി:_ (ക്രോധത്തേടട) എടാ കഥയില്ലാത്തല .' 
നേ, % “പൃവുറകൊണ്ടു കണ്ണൂ വെളുത്തിരിയ്ക്കുമോ എ 
നൊ പരിഫസിയ്യയയാണോ? 

(തല്ലാന് തുടങ്ങു) നി 

ന __(സംഭ്രമത്തോടേ പിന്മാഠിയിട്ട് ) എനെ തല്ലക 

യാണോ? ഈ ദുഷ്ടോപാ ധ്യായന്, ഇയ്യാളെക്കാഠഠ 

ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ശിഷ്യനില് ദ്വേഷമാണ്; അതി 
നാല്, ഞാ൯ പോഷ്ക്കളുയാം. 

രാശി :__ (ആത്മഗതം) ഉ.ള്ളകള്ളിയറിയാം., ഇവ 
ഇവനെ പാട്ടില് ലെയ്ത്ുകതനനൊയാണ് ന്ത്. 

യ ഉ ണി, കൌണ്ഡിന്്യ, വരു, വരു. 
ശി __(ഭയത്തേടേ) ഞാന് വരില്ല കടുപ്പുക്കാരനാ 

ണ്. അങ്ങ്. 
ഇഞാനരാശി:__.കൌണ്ഡിന ന്യം വം കടുപ്പം കൊണ്ടു 

പേടിയ്ക്കേണ്ട. നോക്കു: 

അര ചനുലകമെല്ലാം ദണ്ഡൌനത്താല്ച്ചരിപ്പഃ 
ക്ട 

തരണി തനതുചു ടാല്ത്തുഷ്ഠടി ചേക്കുന്നു പാരില്; 
ഗുരുവു മദ യവൃത്ത്യഠ ശിഷ്യനേകുന്നു ശാസ്രും;. 

പരിണതിഫിതകാരന്മാരിതേമട്ടിലല്ലോ. , ൧൨൩ 

അതിനാല് ഖരിക$ വിണ്ടും ഞാന് നേരേ പഠിപ്പിച്ചു 

തരാം. 

“മ_ ഒരുതരം നേത്രരോഗം. [5] % പവ 

ഗ് 

ഴ് 

൧൩. അദയവൃത്ത്യാ ട നിഷ്ലൂരുണമയേ പെരുമാഠഠത്തോടേ. 

ഏകുന്നു  ഒ.പദേശിച്ചു കാടുക്കുന്നു. പരി....ന്മാര്ടഅടുവില് ഗുണം 

വരുന്ന കമ്മം ചെയുന്നവര്. 



ടട [ ട് ക് 

ന ] ന 
ഭ് 

ജി ടു 1 

ഒന്നാം അങ്കം & ൧൩. 

(എന്ന് ആശ്ചസിപ്പി ച്ച ചൊല്ലിക്കൊട്ട മന്ന.) 

 ശാസ്രൂത്ങളൊക്കയും നോക്കി_ 

പ്പേത്തും പേത്തും നീനച്ചതില് 
 ഇതൊന്നത്രേ വന്നുകൂടി: ല് 

പ ധ്വേയന് നാരായണന് സദാ! ൧൪ 

നമസ്തേ പുണ്ഡരീകാക്ഷ! 
നമസ്തേ വിശ്വഭാവന! 
നമസ്നേസ്ത ഹൃഷീകേശ; ലം 

 മഹാപയരുഷപ്യവിജ! ൧൭ 

(ശിഷ്യന് മുഷേത്തെപ്പേോലെതന്നെ ചെല്ലേന്നു.) 

ജഞാനരാശി:_(കേധേത്തോടോ) മുഖ്ബ, ഇങ്ങിനെ ചെല്ല്. 
ടു 

& 

ശിഷ്ട്യന്:__(യീണടം പിഴച്ചുചോല്ലിം മഴ പ്പേട) ഉപരധ്യയേം വല്ലാതെ കടുത്ത അക്ഷരങ്ങളാണ്, അങ്ങയുടെ ഈ 
പഠിപ്പിയ്ക്കലില് ; ഇതുകൊണ്ടു യാതൊന്നും കിട്ടാനു 
മില്ല. അതിനാല് എന്നെ & കേഖല്ലിപിദ്യ പഠിപ്പിയ്ക്കു 

[5 ക, എന്നാല്, എനിയ്ക്കു” ആളുകളുടെ ധനം കൈക്കു 
ലാക്കാമല്ലോ. ം 

ജ്ഞാനരാശി:__(അഠപ്പേടേ) മൂഖ, ഛി, ഛി. നിനെ 
ഭോഗതൃഷ്ണ പിടികൂ ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. അഹോ, അജ്ഞാ 
0 റു 

ക 

ഴു നന്ന നാ ത്തത്ത്തെ 

&% 4൫ __€ലക റ കവലീവിക്യ ലക്ഷണം പഠയല്”, “മഷിനേട്ടേം? മുത 
ലായത്. 



ഫര? കപടകേള് മിലി 

പേടന്തന്൯ കെണിയില്പ്പെടാതെ യൊഴിയും 
പ്രായേണ യത്നാല് മുഗം; ി 

കെടോരാതെ നടക്കകൊണ്ടു സഹസാ 
യ വിണാല് വിഷാദിച്ചിടും; 

മൂഡന് ഹാ, നരനേ;, സ്വയം. പ്രകൃതിദു_ 
[  മ്മോചപ്പപഞ്ചക്കയര്_ 

ക്കൂടത്യന്തമിടും കഴുത്തിലൃതിയായ്_ 
ത്തോഷിയ്ക്കുയുംചെയ്തിടും! ൧൬ 

ശിഷ്യന്:__കിട്ടായ്ക്കുയാലാണ്.. ഇങ്ങിനെ പഠയുനാത്! - 
കേവലിപിദ്മ അങ്ങയ്ക്കു രിഞ്ഞുംകൂടാ. യ 

 ജ്ഞാനരാശി:__മുഖ., എനിയ്ക്കുതനോ അറിയാം, കേഖ 
ലീപിദ്ദ; എന്നാല്, ഗുണകരമമല്ലെന്നു കരുതി കൈ 
പിട്ടു. എന്തുകൊണ്ടെനാല് __ 

കൊൌനാനദ്ദിപ്യശുദ്ധിക്രിയയില് നുണ പഥ 
ത്തെച്ഛുനെച്ചോരനേക൯; 

൨൬ കാളാഹിദം ശാല് മുതി,യൊരു ത നിധിമാ_ 

തൂമ്പോഴെ൯ സോദരന്നുംഃ 

൧൬. കേടടദോ...... കൊണ്ടെ ക രുതലില്ലായ്ക്കയാല്. വീണാല്. 
കെണിയില് ചാടിയാല്. പ്രകട... കൂട ടസ്വഭാവേന ആശിയ്ക്കുാവ 

! തല്ലാത്ത വിഷയേച്ചുയാകുന്ന റ. (കെണി). അത്വൃന്തടേ ട്അ 

ങ്ങേ അറഠത്തോമും. മന്മഷ്യയനെക്കാഠം ഖളുരെ മീതെയാണ്, മൃഗം! 

൧൭. ടിവൃശൂദ്ധിക്രിയ__സത്യസ്മപേനത്തിന്നായി, തിമൂയ്ക്കു 
ന്ന നെയ്യില് കൈമുക്കലും മഠവ൦. എന്െറ അച്ഛനാല് നിദ്ദേശിയ്ക്കകു 

പ്പെട്ട ഒരു ചോരന് ടി വൃയപരീക്ഷയില് നു ണപഠതത്തൊടിഞ്ഞും പക 



ര്യ ച ഒന്നാം അങ്കം ൧൫ 

മനാന് മേ പോര്ഫലത്തെററിനു കൊലയ രുളി _ 

ച്ചെയ്ത്യാല് ഞായെട്ടത്തേ൯ 

സന്ധ്യാസിത്വത്തെ ഞങ്ങാക്കൊരു കലരിപുലി.. 
ക്കേവലിചിദ്ദയത്രേ! ് ൧൭൧൭ 

ശിഷ്യയന്:__ (ചിരിച്ച്) മനസ്സിലായി: മൂന്നു തലമുറയ യി 

ട്ടുള്ള താണു, നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനമാഹാത്മ്യം. രതി 
നാല്, അങ്ങയ്ക്കു കഴിച്ചിലിന്നുള്ളതായ ആ രഫസ്യം 

-. എന്നെ പഠിപ്പിഷ്ക്കു. 
. ജ്ഞാനരാശി:__ (പുഞ്ചിരിയിട്ട്) മുഖ, നിയൊരു വായാടി 

യാണെ ; കേവലി നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചുകൂടാ. 
ശിഷ്യ്യ൯: _(സാഭിപ്രായമായി ചിരിച്ച് ) ൭.പാധ്യായ, അങ്ങ 

യുടെ എന്തെന്താണ്, വായാടിത്തംമൂലം ഞാന് ലെ 
മിപ്പെടുത്തിയത് 8 

ജ്ഞാനരാശ!:__. കൌണ്ഡിസ്ത്യ, എന്റെറ ആത്മായു ത 
നൊയാണ് നീ അതിനാല് കേട്ടുകൊള്ളക., കേധലീ 
വിള്യക്കാരുടെ ആദ്യനടപടി;: 

€ഗ്രിരാലെത്തു? ഫലം നമുക്കൊരുരക_ 
ല്ലെ?ന്നുഠാമദം കൊള്ളുണംടു 

നേരേ ചൊല്ലരുതുത്തരം., പറയൊലാ 
പ്രശ്ശങ്ങളില്ത്തിച്ചുയും; 

൬൦ 

മൂലം അച്ഛനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. കാമു ഫോദംശാല്ക്ടള്ണസല്ലും ക 
ടിച്ചതിനാല്. നിധിഷ്ക്കൂരികില് പായുണ്ടാകമത്രേ. 
റിന് _ യുദ്ധത്തിന്െറ ഫല ം പഠഞ്ഞുതു പിഴച്ച ക 

൧൮. ഗീര്ചയാക്ക് , പഠഞ്ഞയതീനല്ല,, 
ശാസ്ത്രം എന്ന് ഉ.ാമദം കൊള്ളണം. 

പോരഫലത്തെ 
ത്തി, 

ഫലത്തിനാണ് പ്രാ 
(ഗധിനെ ധൃതഞ്ചിപ്പിഷ്ണകുബം.) 

ഷി 



റയ് കപ്പടകേളി ടി 

കായയും പററുകില്, മുന്മുറച്ചതിതുഞാ_ 
നെ?നോവമുദ് ഘോഷമായ്_ ലം 

പ്യാരം പാരമുരയ്ത്കു്യ പാട്ടിലൊ രുപന് ഴ 
വേണം ന൯ുണസ്സാക്ഷിയായ്. പ് ഹുവ 

അന്രമാത്രമല_ 

'“കെല്ലാന്നിടിന ചിന്തമൂലമിഫ നിന് 
പ്രശ്ശൂം ശരിപ്പെട്ട തി. 

ല്ലഃ-പ്പ്യോഴത്തെയുപശ്രുതിസ്ഥിതി ധരി. 
ചില്ലായാരിഷ്ക്കും ഭവാന്; 

തപ്പായ് നി൯പ്പിഴയാല് റ്: _ൂകി_ 
ല്ലെന്കേഖലീപിദ്പയ എ യ്: 

ക്കല്പാന്തത്തിലു?മെന്നു, പഞ്ചിതനു പേ. 
ത്തുഠാച്ചേക്ക വിശ്വാസമേ. പ ഥന് 

ശിഷ്യന്:__ ഉപാധ്യായ; വല്ലതും ലെളിപ്പെട്ടേയ്ക്കുമോ? 
ഇഞാനരാശ।; ; (അണിയഠയ ലേയ്ലു നോക്കി ം ശങ്കയോടേ) മൂ 

ഖം നിലം. നിലും. പിന്നാലേ ഒ പുരുഷനുമായി 
ഒരു സ്ര്രി ഇങ്ങോട്ട വരുന്നുണ്ട്. 

ഉദ് ഘോഷമായേ് “ഘോഷ ത്തോടേ. പട്ടില് അധീനതയില്. മുയ്മു 

താന് കണ്ടുധഖെച്ചതും പഠഞ്ഞതുമാണ് കായ്യസിഭ്ധി എന്നു തെളി 

യിപ്പംന് ഒരു കമ്മുസ്സ്രക്ഷി അധീനതയിലുണ്ട യിരിയഷ്ക്കുണം, 
൧൯. നിന്െറ മനോധിചാരം മൂലം നീ ഇവിടെ ചെയ്യ പ്ര 

ശമം ധേണ്ടതിന് വണ്ണമായില്ല. മപശ്രൂതി._പ്രശ്ശൂവേസരത്തില് സമീ 

പത്തു കേഴക്കപ്പെട ശബ്ജം. തപ്പായേ് __വൃത്യസേം വന്നുപോയി. 

വഞ്ചിതന പറയപ്പെട്ട ഫലം കിട്ടാ തെപേയേവന്. വഞ്ചിതന്മാ 

മം മോഴ ിം വിണ്ടും വിശ്വസേം ജനിപ്പിയ്ക്ക 

ണം, ഫലഭാഗം ഒക്കാതഞ്ഞെതു പ്രഷ്ടാവിന്റെ അനവ ധാനേത്യയാലോ 

ണെന്നു സമത്ഥിഷ്ക്കുണം, 



ച് 
ഒന്നാം അങ്കം ൧൯ 

(വ്വകൃശം) ഭദ്രേ ഭഭ്വതിയുടെ $അഭിഷ്ടത്താല് ത്തോ ഞ 

(( ഞ്ങാം കൃതാത്ഥരായി! കൌണ്ഡി ന്യ. കൊണ്ടുവാ. കേ -  പലീപുസുകം; ഞാന് ലാഭാലാഭം തിച്ചപ്പെടത്തട്ടെ.__- 

ശിഷ്യന്: (്പസൂകം കെണ്ടന്നിട്ട്) കേവലീപുസ്തകറ വൃ 
 ജിയ്ക്കുക. 
മുളൂരകന്:__ (പിടഞ്ഞെഴ്ുനേഠഠിടട് ) ഞാന് പൃയുകെടണ്ടു വ 

രാം. ി 

ശിഷ്യന്:__ ഭദ്ര, സ്വണ്സുംകൊണ്ടോ, രത്നംകൊണ്ടോ ചേ 
ണം, കേവലീപുസ്തകം പൃൂജിയ്ക്കുകു. ൽ 
(കപടകേളി ജഞാനരാശിയുടെ മുഖത്തെയ്ത്കു നേക്കുന്നു.) 

ഇ്ഞാനരാശി;__(സന്തോഷത്തോദട ആത്മഗരു൦) കേവലിരഫഹ 

സൃശിഷ്യനാകാന് അഫഹ്ഥ൯തന്നെം കൌണ്ഡിന്യ്യന്! 
(യ്യകാശം) ഭദ്രേ, ശരിയാണിത്: 

ശ്രദ്ധയാ ചൊന്മണികകാല് _ 
$ ക കവലീപ്പുജഒ ചയ്ക്താ൯ 

ചിന്തിച്ചുകൊള്ളണം ലവാഭാ... 
 ലാഭ,മെനാരുളീ മനു. ൨൨ 

ഇല്ലെങ്കില്, പൂവു മതി, 
കപടകേജി:__ ആയു. ഉത്തമപക്ഷംതനൊയാകാം. 

(എന്നു മോതിരം പുസൂകത്തിന്മേല് വെയ്ക്കുന്നു.) 
ജ്ഞാനരാശി:__കെരണ്ഡിന്യം എടുത്തുഖെയ്തകു, പിച്ചുക്കാ 

.ക്കപീ തിച്ചുകൊടുക്കാന്. ; 
ശിഷ്യന്:__ആത്മഗതം) ദുഷ്ട നിനെ ഞാനറിയും; 

നി ചുന്നുകൊങ്ടെ പറയുന്നു ഹൃുദയംകൊണ്ടില്ല. 

ടം അഭിഷ്ടത്താല് ചമുതല് കിട്ടിയാല് ഇവിടെ തരമെന്ന ന്ദി 
ശ്ചയത്താല് , 



കം  കുപ്പടകേള് 

വകാശ ഒപപധ്യായന്െറ ആഴജത്തപ്വോലെ. (മോതിരം 
എടുക്കുന്നു.) 

ജഞാനുരാശി; _ പ്പുസ്ൂകം തുഠന്നിടട) ഒരു രേശിചചക്രം വര 
ഘ്ുകജയാം. (വരയ്ക്കല് നടിച്ചിട്ട് ) 

ര , പിംശസ്ഥാനവ വൃതീപാതം 
ശനിയാരദ്ദഷ്ടമാവുകില്, 

ശകടം രാഹു ഭേദിയഷ്ക്കില്, 
മേടത്തില് നില്ലംകില്, ൨൩ 

ടിനേശന് കുജലഗ്നത്തില് _ 

പ്യാപ ദൃഷ്ടനുമാവുകില് 
സ്വത്തിനും മെയ്യിനും നാശം 

ചൊല്ലാം, പ്രശ്ശൃങ്ങളില്ദ്ദഡം. ൧൨.൪ 

എന്നാല് ഈ യോഗം ഇതിലില്ല; അതിനാല്, പ്പോയ 
സാധനം കിട്ടും. . 

കവ ടകേളി: __ (ഫഷത്തോടോ ന 

ശിഷ്യന്: പി മരത്യയാു അമ്പോ, ൭ പാധ്യായനന്െറ ൂ 

ഇഞ്ഞനമാഫാത്മ്യം: ! ശാലിഫോത്രശ്ശോകം മുഴുവന് 

കണ്ണസ്ഥം! 

ഇഞ്ഞനോമോഗി; __കൌണ്ഡിന്, നീ ഭ ഇവിടേനിബ് ഇലി 

ടെ പോയി ഉ പശ്രുതി നോക്കി വര)ക. 

൨൩. ര പ്പ് ഇത്ത്മാമിദം. ഇങിനെ ഒരിടമി 

വൃതീ 
ഡൃ 

ലച ഇതു ശാസ്തൂമല്ല ശാസ്സ്രമാണൈന്നു തേന്നിയ്ക്കുലാണേ . 

പാതം__ഏതണ്ടേ ഗുത്തികന്നെത്തെ ഒരുപഗ്രഫം. ശകടം ഒരുതരം 

ഗ്രഫയോഗം. 

 ശാലിഫോത്രന്._ ജ്മോോയിശ്ശൂസ്്രുകത്തായല്ലെന്നു തോന്നുന്നു. 4 

& ധിരല്കൊണ്ടു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു പഠകയാണ് . 

പാപ്” 



1 നി 
ള് ന റ് 

നം ഒന്നാം അങ്കം ൨.൧, 

നം ടിഷ കസ: “__ശ്രപോ്തി ്ടിരിച്ചദന്നിടട )! നാശിച്ചുലോം, ള്റലടാ 

ചചേടം നശിച്ചുപോ! 
മ്ടകന്: __ശ്രണ്ണി പിടിച്ചെഴനേഠറ) എന്തെടാ യി 

റ് എന്നെ ശകാരിയ്ക്കുന്നുലോ? നിച്ചു. നില്ല: 

തില നിന്െറ മെ നേ ശീല 

സ്പകം പൃജിച്ചേയ്ത്ു പ) ) 

ശിഷ്യന്: __(ഭയത്തേോടേ) കൊല്ലരുതേ, കൊല്ലരുതേ! ൭വ്വ 

ശ്രുതിയാണ്. ഞാനിപ്പുഠഞ്തേത്; തനനെ ശകാരിയ്ക്കു 

യല്ല. 

ക കപ്പടകേളി: ._മുളരകം അടയ്്ില്പയോം, നിന്െറ മുതു 
ദ്വാരവായ!। 

ജ്ഞാനരാശി:__ സെരമ്യ. നിലുംം നിലും: ഉപശ്രുതിയാ 

ണിത്. ഇനി, നീതന്നേ ഉ.പശ്രുതി, അറിഞ്ഞു 
രിക. 

മുളരക൯:_ ചതിയ്ക്കുമേം, എടാ നീ. ചതിയഷ്ക്കുമോ? 

ഇഞാനരാശി:__ (ശങ്കിച്ചകട്ടില് ) ആ. വി ഏന്തു പുലയമുന്നു ? 

മുളരകന൯ു:__ ആയു, ഇവണ്ണ്ുമാണ് , ഞാ൯ കേട്ടത്. 

ഇ്ഞാനരാശി;_... (എഴുതുന്ന തായി നടിച്ച) കൌണ്ഡിന്ൃ, ക 

വഗ്ശുത്തില് പ്പെട്ടതാണ്, ഈ വകാരം. 

ശിഷ്യന്: -_എനി്കു തോന്നുനത്. സവദ്ര്ത്തില്പ്പെട്ട 

താണെഗാണ്.. [ 

 ജ്ഞാനരാശി:__.ഇതിന്നു മാത്ര എത്ര? 

ശിഷ്യന് :__അഞ്ച്. ൂ ലി 

ഇഞാനരാശി:_ അനുസ വാരത്തിനൊത്രയാകാം? 

ശിഷ്യന്: __ എനിയ്ക്ക് എഴുതാന് കഴിപുള്ളേടത്തോളം. 



യ 
ലം, ലി] 

് എ ഴ് 

൨.൨. കപടകേളി 
ചി 

ജ്ഞാനരാശി: ._ പതിമ്മുന്നമാത്രം3.പ തിമ്മുന്നും അഞ്ചും. 
കൂടി ഇരുപത്തിരണ്ട്. 

ശിഷ്യന്: അല്ലല്ലം ഇരുവത്. 
 കപ്രടകേജി:__പതിനെട്ടേ ഉള്ള; ആയ്യുന് നോക്കുക. 

ഇഞറ്റനരാശ:__ (നേക്കി ആത്മഗതം) എയ്. കണക്കില് കേ 
മിയാണിവഠം. അതിനാല്, വല്ലപിധത്തിലും അവ 

സാനിപ്പിച്ചുകളയാം. (പ്രകാശം) ഭദ്രേ, മറെറാരുതര 

ത്തിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടല്. ആകട്ടേ. പീട്ടി 
മുള്ളവരുടെ പചേരുകറഠാ പറയുക. 

(മുദുരകന്ം കപ്പടകേളി _ മദനസുന്ദരി.മുൂരകന് _കോകിലന് . 

പാരാവതന് _കസുമിക എന്നും മറവം പേരുകഠാ എഴുതിയ്ക്കുന്നു .) 

ജ്ഞാനരാശി: _ (എഴുതിയിട്ട്: ആത്മഗതട) കട്ടതു കപടകേജി 
യാണെന്നു തികച്ചും സംശയി യ്ക്കണമെന്നതുകൊണ്ടാ 

വാം, ആ പേര് മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞത്. അതി 

നാല്, അവളെത്തനൊ പറയാം. (മള നടിച്ചി 

ട് പ്രകാശം) കച ടകേളിയാണ്. കട്ടതെന്നു തോനുന്നു. 

മു്ശൂരകന്൯: __ (കഠക്കെച്ചിരിച്ചം ഫഷത്തോടേ) ആയ്ു൯ ശരിയ്ക്കു 

തവ ഈ സ്ര്രീ താന് തന്നെയാണ്, ലട വി 

ദില് കളവു നടത്തുന്നത്. 

(കപടകേളി പുഞ്ചിരിയോടേ ഒളി കണ്ണിട്ട ിച്ക) 

 ജ്ഞാനരാശി: __ (ആലോചിച്ച്  ലജ്ജയേടേ ആഅത്മഗതര) ഇവര് 

തമ്മില് ചിരിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ഇവഠാതനൊയാണ് 

കപടകേജി എന്നുറയ്ക്കാം. അതിനാല് നന്നായില്ല, പ 

ഞ്ഞത്. (നിരൂപിച്ചു ം ഓമ്മനടിച്ച് ) ഈ സ്ട്രീയുടെ മ 

കം മദനസുന്ദരിവേശ്യ കലാകരണ്ഡകനില്ത്തന്നേ 

മനസ്സപ്പി ച്ചുവമത്രേ അപളൂടെ ആ ഭൂതൃന്മാര്.,! കോ _- 

ി 

ലി 
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ന. ഒന്നാം അങ്കം ൨.൩. 

കിലപാരാവതന്മാര്, കക്കുകയും ചുതുകളിയ്ക്കുകയുംചെ 

യ്യനാപരുമത്രേ. ര്രതിനാല് . ഇങ്ങിനെ പറയാം: 

(പ്രകാശം. കപടകേളിയെ വിളിച്ച് മറവര് കേഠക്കാതെ) ഭ 

ദ്ര ട്ടവന് തീച്ചപ്പെട്ട മാല്ചുെയ്ക്ു ാന് വേണ്ടിയാ 

ണ്. ഭപതിയുടെ പേര് പറഞ്ഞത്. ഭപതി പീട്ടിലെയ്ത്കു 

പ ത; ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കാതെ കോകിലനോടും 
പാരാവതനോടും ചോടിസ്ക്കുക. ം 

 കപ്പടകേള!: ന ആയ്യൂന് എനിയ്ക്കു പിടത 
൦. സ്രാഥും.ം , 

ഇ്ഞാനരാശി: _ ഭദ്രേ, ഭപതി പോയ്ക്കൊഠാക. മുതല് 
ആരില് ിന്നു രാം അപനോടു ശുണ്ണിയെ$ 
ക്കരുത്. 

(കപടകേകിയും മുദ്ര കനും ന 

ശിഷ്യന് :-- (മോതിരം ടടപ്പിചചിട് ) ഇത് ഇധിടുത്തെ ക്: 
യ്യീന്മേലിടണം. ) 

ഇഞാനരാശി: ര; ഭാവിച്ച് ) കെൌണ്ഡിന്പ്യ, എന്തൊ 
രന്ധത്യാണ് ന്ദിനക്ക് ! നോക്കു, എടോ, നോക്കു: 

ജരാമു തൃവ്യാധിപ്യസനമിടചേ_ 

ത്തേതിനു തൃലോം 
വരുത്തുന്ത കാലം നിമിഷമനു മാ 

ത്തെ നിയതം; 
അതിന്മേലി, മൈമേല്. മതി മതിയലം_ 

കാരഡഘടനം: 

' ചതുഷ്ടം നിമ്മിപ്പോനെപനഫഫ, ക ലു 
ത്തന പുരയില്? ൨൭൫ 

൨൭, നിമിഷ മനു -നിമിഷംതേേം. അതിന്മേലി, മൈമേയ 
_അപ്രകാരമിരിഷ്ക്കുന്ന ഈ ശരിരത്തിയ.. അലംകാമഘടനംേആ ഭര 

” ബഇമണിയൽ. ചയ്തൂഷ്ണട ഒരുതരം മണ്ഡപം, 

[താണി 

ി ക 



൨.൪: കപ്ടകേള് 

ശിഷ്യന്: (ചിരി 1] ൭പാധ്യായ, അങ്ങയുടെതനോ ശി 

ഷ്യനാണ് ഞാ൯ടട എന്നെ മറിയ്ക്കു്മരെന്തിന് 4 വാ” 

ങ്ജിക്കൊള്ളക. ., 

(യഞനേരശോി മോതിരം ലാങ്ങി' ന്ന .) 

ശിഷ്യന്: __(സാഭിധ്യയേം ചിരിച്ച് കൈത്യൊഴ്യ്) ഭഗവന്, 

മോതിരമേ, നാന്തിരുപടിയ്ക്കു നമസ്ത്രാരം! ൭.പാധ്യായ 

നെറ ഈ കയ്യിന്മേല്ത്തനോ എഴന്നാന്നും വാണരു 

കുക! 

്യനരാശി__(കോഴിചചടടിച) ആം ഷ്ടം പൊല്ലോല്ലു പു 
ലമ്പുന വായാടി. മഠന്നുപോയോ, എനെ ഇടപ്പാ 

ടെപ്ല്യാം! ( ഓരമ്മനടിച്ച്ം ലമല്ക്കാരത്തോടട) കൌണ്ഡിയ്യം 

യിനെഠ വാ, മാല് എന്ിഷ്ക്കു കലകരണ്ഡകച്ചുതാ 

ടിയുടെ അപേക്ഷ രാമ്മയില് വന്നു: ചൃതില് സവ 

സവയും മുടിഞ്ഞ അയാഠാ എന്െറ മന്ത്രമഫിമയാല് 

പിജയം തേടുകയാണെല്ലടേ നമ്മുടെപച്പേരില് തുലോം 

ധിശവാസമുണ്ടയാഠോക്ക്. അ, തിനാല് പരിക: നമുക്കും 

മന്ത്രജപത്തിന്നു പഠറിയ ഒരു പിജനപ്രദേശത്തു ചെ 

ന്നിരിയ്ക്കാം ; തേവിടിശ്ശികളുടേയും മററും തടുത്തുകൂ 

“ ട്ടാത്ത ചെരുമാഠറമുള്ളതാണ് . ഈ) തൂ ദ്യഠനം. 

ശിഷ്യന്: എനാല് കൂപ്പാ ധ്യായ൯ ഇതിലേ പാ ിലേ 

പരിക. 
(രണ്ടുപേരും ചേഠയിം) 

ലസ്നാമങ്കം കഴിഞ്ഞു 

അം തത്തില് 15 [ 



റു ടം. ധ്രു 
രണ്ടാം അമാ. 

(മന്ത്രം ജപി ചും കൊണ്ടു ഇജഞാനരാശിയും ശിഷ്യനും 

പ്രവേശിയ്ക്കുന്ന.) 

ശിഷ്യന്:__ഉ.പാധ്യായ, അങ്ങു പളൂരെജ്ജവി മൂവല്ലേട, 

മന്ത്രം. കലാകയണ്ഡക ചയ താടിക്കു പിജയം സിദ്ധിച്ച 

രിയ്ക്കും: അങ്ങയുടെ മന്ത്രമഫിമഷ്ക്ു താമസം പരാഠില്ല 

ല്ലോ. അതിനാല്. വരിക; നമുക്ക ഉ ദ്യാനത്തിലെയ്ക്ക 

തനെ പോകാം. എനിയ്ക്കു കടുത്ത നട്ട ച്ചുചെയിലി 

നാല് ദേഹമാകെ പൊള്ളുന്നു. & 

ഇഞാനരാശി:_ (ജപം നിത്തിയിട്ട ) ശരിതന്നേ : 

ഉ ദ്രാമമുഗ്രം, ദുഷ്ടന് പോ. റ 

ലിദ്ദിനേശകരോല്ക്കരം ; 

സ്തിശ്ധദ്ൂസജ്മനങ്ങാംക്കേ 

ശക്തിയുള്ള തടുക്കുവാന്. ൧ 

അതിനാല് വരിക; നമുക്ക പോകാം. 
(എന്നു പുറപ്പെടുന്നു.) / 

ശിഷ്യന്:__ഇതാ, ഉദ്യാനം യ അകത്തെയ്ത്കു കടന്നു 
കൊഠഠക, 

) (രണ്ടുപേരും കടക്കല് സടിയ്ക്കുന്നു.) 

ശിഷ്യന്: _(ഏാനും അടികറംവെച്ചു മുമ്പോട്ടു നേക്കോിയിട്ട ) ൭. 

പാധ്യായ, നോക്കു, നോക്കു: ഇവിടെ മാധപിമണ്ഡപ 

ത്തില് ഒരദ്രുതസ്രരിയുണ്ട് , ഉപാധ്യായ നെപ്പ്യോലെ 

൧. മദ്ദാമംടതടവില്ലാത്തത. ദിനേശകരോൽക്കരകചേവെയില്. 

സ്സിശ്മപദത്തിന്നു സ്നേഷമുമ്ള എന്നുകൂടി അത്ഥമെടുക്കണം. (൫-൮ 

ക്ഷം. കൊഴുത്തുതഴച്ച വൃക്ഷങ്ങളാകന്ന സജ്ജനങക്ങറംക്കേ ഈ ദുജ്ജു 

നോപ്മമായ കെൌടുംവെയിലിനെ തടുക്കാന് കഴിവുള്ള. 
4 

ത്ത് 



൨൩൬ കപടകേളി 
6. 

ം ധ്യാനത്തിലിരിയ്ക്കുന്നു; മരെറാരുത്തിയുമുണ്ട്', ആഅധള .- 
ടെ അടുക്കല്, ദദേവപ്പജ്റ്കു പൃയും ചന്ദനയു മെടുത്തു 
നിലുയന്നു. 

! ജ്ഞാ നാരാശി; _ കൌണ്ഡിന ൯, എന്നാല്. നമുക്ക് ഈ 
രക്താശോകത്തിന്െറ ചുവട്ടില് ത്തന്നെ ഇരിയ്ക്കാം; 
എന്തിനു മാധപീമണ്ഡപം? 

(രണ്ടുചേരും ഇരിയ്ക്കുന്നു.) 

ശിഷ്യന്: __ (നോക്കി, ആശ്ചയ്യ പരിഹാസത്തോടേ ആത്മഗതം) 

ആയ്യാം കല് ധ്യായന്, അയ്യാ, ഉവാ ധ്യാ ഇവി 
ടെ ഇരുസ് ഇവളെ ഉററുനോക്കുകയാണ്൯! 

പ്രഠൃഞ്തതിന്വള്ണ്ം മദനസുന്ദരിയും ചേടിയും പ്രവേശിയ്ക്കുന്നു. ) 

ജ്ഞാനരാശി: ._ (നോക്കിയിട്ട്: അത്മഗതം) അന്വോ, ഇവളു 
ടെ സെൌനന്ദയുസമുദ്ധി: 

ലാവണ്യവിചിനിരയാല്ത്തരളായ താക്ഷി_ 

യി വാമയാഠ. കടുചിചേകമുരക്ഷരങ്ങറം 

ആപചോളവുയം കഴകി. മന്മഥദേപമന്ത്രം 

. പാവുന്നു ചേതസി, ജിതേന്ദ്രിയനാമെനിയ്ക്കും! ൨ 
ചേടി: _ കൊച്ചമ്മേ, ഈ മുത്തുചിപ്പിയിലാക്കിയ ര 

ക്ത ചന്ദം, ഇപിടുത്തെ ദേഫസ്പുശം നേടാത്തതു 
പോലെ കാണപ്പെടുന്നു ഈ പ്പിച്ചുകമാകട്ടേ, ചിര 
പ്രാപ്യമെദ്ം ലും കൊച്ചമ്മയാല് കൊണ്ടൊടപ്പെടാത്ത 
തൃഗ്രിമി ത്തം സൌരഭ്യത്താല് ലന്നുചേഠാ- പണ്ടിണെ 
യുടെ ശബ്ദംകൊണ്ടു കൊച്ചമ്മയെ പഴിയ്ക്കുന്ന തായ 

നി 

൨. യാമംസുന്ദരി. കടു......രഞാഠാംകക്കശമായ വിവേകത്തി 

നെഠ ചീത്ത അക്ഷരങ്ങഠം. വിവേകത്തെ പാടേ വീ എന്നു സാരം. 

ചേതസി മനസ്സില്. ) 
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ക്ക ലു ൂ 0 

തോന്നുന്നു; കൈത്താമരപ്പവില് പിടിച്ചു ഈ വെ 

ററിലച്ചുതമൂം, മുഖത്തെ മുകരായ്ക്കുയല് പൊറുതികെ 
1 1 

ട്ടതുപോലെ വാടിപ്പോകുന്നു! എന്താണ്, പസന്തപ്പി 
൫] 1) 

റപ്യാല് ആംഗ്ലാദിഷ്ക്കേണ്ടുന്ന സമയത്ത ഇവിടെമ്ത് 

ങ്ജിനെ മരു മനഃക്ഷോഭം? _ 

മദന സുന്ദരി:__(കേഠംക്കാതെ ചൂടുള്ള നെടുവീച്പിട് ) 

മാകന്ദാങ്കുരനത്ഞുതീററയൊടുയിര്_ 

ക്കൊള്ളന്നു കാര്ർവണ്ടിനംഃ 

ചേകന്നീല ഗമം പിടകടയിലുകരാ_ 

ക്കാം൭.൦ കഥഹുപനിയാല് ; 

എ കന്നീല ലയത്തെ. മാലയ വിഷ... 

ക്കാററീ ലതയ്യ്കോന്നിനും$ / 

ഛീ. കെല്ലില്ല യമന്നു: മാരശരമേ_ 

റിട്ടം മരിപ്പില ഞാന്! ൯൩൨ 

ജ്ഞാനരാശി:__ കൌണ്ഡിന്യ, നിസ്സറംഗന്മാരായ നമു 

ക്കെന്താണിപിടെ? പരിക; പോകാം. 

ശിഷ്യന് :__ ഉപാധ്യായ, നില്ലംം നില്ല: അങ്ങയുടെ 

പൊട്ടപ്പഠിപ്പിയ്ക്കുലാല് വലഞ്ഞ ച്ചെവി രണ്ടും ഈ 

സ്റ്രികടുടെ മധുരഭാഷണങ്ങഠാകൊണ്ടു കജിര്മപ്പെടു 
ന്നുണ്ട് . 

൨. മാക......ഠഠയൊട് മാവിന് പൂ മൊട്ടാകുന്ന വിഷം ഭക്ഷി 

ച്ചുകൊണ്ട്, ഗളംടകന്ണം കഗുവഹ്നിംകഹു (കയിലിനെഠ ശബ്ദ 
ത്തിന്നു കു എന പായുപു)വാകുന്ന തിയ്യ. ലയംചേമൂക്ടു. മൂല 
യയവിഷക്കാറഠ ടമലയപൃവതത്തില്നിന്നു വതുന്ന (സപ്പുസംപക്ക 

ത്താല് ലിഷ മയ മ യുകാഠറ്. വിഷം.ശനാദിക 0ം കൊണ്ടുപോലും മര 
ണം ഭവിയ്ക്കുന്നില്ല എങ്കില്, യമന്ന' എന്തു ശക്തിയാണു ? 



൨൮ കപ്ടകേളി . ം 

ഇജ്ഞാനരാശി:__. (ആത്മഗതം) എനിയ്റ്കും. (പ്രകാശം) കൌ-- 
ണ്ഡിന്യ, മനം കവരുന്ന ലേശ്യാഭാഷണങ്ങളെക്കൊ 
തിയ്ക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ്, നിനക്കു പഠിപ്പില് ചെടി ; 
പ്. 
വ 

(ചേടി, “കൊല്മുമ്മേ” ഇത്യാദി വാക്യം വിണ്ടും പഠയുന്നു$ മദ 

നസുദ്ദരി ചിന്തതന്നേ നടിയ്ക്കുന്നു.) 

ചേടി:__ (കൈ പിടിച്ചിട) മദനസുന്ദരിക്കൊച്ചുമ്മേ. എ 

ന്താണിപിടടന്  അമംഗളം പറയുന്നത്? ആഭര 

ണ്ണമണിയു ഷില്ലഃ; ഇതേമട്ടിലാണോം കലാകേരണ്ഡക 
നെ കാണുക 

മദന സുന്ദരി:_(ചമല്ക്കരേത്തോടും ഫഷര്ത്തോടും കൂടി) തോഴി, 

എപിട്ടെ ആ കുതുകളിക്കാരന്! 

ചേടി: എല്ലാ ചൂതാടികളുടേയും ധനം ജയിച്ചുനേടി 

യ അദ്ദേഹം മദനോള്നത്തില് ഇവിടടത്തോടൊന്നി 

ച്ചു മധുപാനമഫോത്സേചം കൊണ്ടാടാ൯ തുടങ്ങുക 

യാണ് ; ഇപിടുന്നയ ചുകൊടുത്ത ആആ ആഭരബണപ്പെട്ട 

കപടകേജിയമ്മയുടെ അടുക്ക ലെയ്ത്ുയച്ചു എന്നും മദ 

നോദ്യാനചാലന് എന്നോടു പറയു കയുണ്ടായി. 

മദനസുന്ദര।:_ (കക്കണ്ണയോടേ എഴുനേഠഠ) പ്രിയസഖി, 

വത,'വര; ഫ്യന്നെ ആദ്ദേദുഷിയ്ക്കു. (ചേടിയെ പുണരുന്നു.) 

ശിഷ്യന്: __ ൭ പാധ്യയായ, ചെന്തടിയട്ടേ നമ്മുടെ ഈ ത 

പ്രസ്സ്! നോക്കു, നോക്ട ഇവളുടെ ഭാഗ്ൃം: മദനസുന്ദരി 

പിടിച്ചപുട്ടുന്നു! 
യ്* 

ഭ്ഞാനരാശി:__ദ്രല്ക്കന്നയോടേ ആത്മഗതറു ശരിയാണ് ൭ 
ളം: 

& അമംഗള.ം-.”മരിപ്പീച ഞാന്? എന്നിങ്ങിനെ. മരണേച്ഛുാ 

വൃഞ്ജകമയിട്ടുമ്ളയ്. 
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എ ടക്ടണ്ഡിയ്യന് പഠത്തേത്. ശ്ൂണ്ണി നടിച്ചു പ്രകാശ) 

എടാ, എടാ, നി എന്തു പുലന്മുന്നു! ആ9 ദുഷ്ട ന 

7 ൭൯ഠ ദുഷവിനയാഗ്നിയെ ഞാൻ ശാച്ചജലംകൊണ്
ടു കെ 

ടത്തം, 

(കമണ്ഡലുവില്നിന്നു വെള്ളമെടുക്കാന് തുടങ്ങുന്നു.) 

ശിഷ്യന്:__അങ്ങെന്തിനാണ് , വെറുതേ. കമണ്ഡലുജലം 

എടുക്കനാതി? ഉ ചൃദ്ദാഫം കൊണ്ട തളന്ദവോ? എന 

ഷ്കൂറിയാം, അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം! ം 

” ജ്ഞാനരാശി:__മൂഖ, കപടകേജിഷ്ക്കു. മുതല് തിരിച്ചുകി 

ട്ടീയതറിഞ്ഞിട്ടം., നിനക്കു വിശ്വാസം വരുന്നില്ലേ? 

ം ശിഷ്യയന്:__കപടകേളിയാണ് കുട്ടതെന്നാണല്ലോടം ആ 

ദുംതന്നെ അങ്ങെന്നെ ചിശ്വസ്പ്പിച്ചുത് . 

ി മദനസുന്ദരി:_ (ത്സ ക്ൃത്തോടോ) ഏഎഗസാല് വരികഃ മൃ 

ക്ക അങ്ങോട്ടതന്നേ പോയി, കൃതാടിയെ കാത്തിരി 
ഷ്ക്ാഠ, 

(ചേടിഖ്യെ കൈക്കു പിടിച്ച ച്ാടിനടക്കുന്നു.) 

ശിഷ്യന്:_പാഗ്വാദം നിത്തുക. നോക്കു, നോട, ഹഇവറം 

പോകയാണ് ! 

ഭാഞ്താനരാശി: _ (നോക്കീ ൫ല്ക്കന്ഠാ൯തംചങ്ങളോടേ, ആ ന്മ 

ഗതം) എനപ്, ചോധുകതനൊയാണ് . 

മാരദ്രമത്തണല് കണക്ക ചകെത്രയെത്ര 
ടൂരത്തു നീങ്ങിയൊഴിയുന്നു മനോഫരാംഗി., 

ച പാരാതെയെന്നവയവഞാമെയത്രയത്ര . 
റ ൮ ക് ത്യ ക്കു വ ] ട്ടി കേരിപ്പിടിപ്പിതെൊരു ദുദ്സ്രഫമായ താപം! 

൪, മാരദ്രമത്തണല്കാമനാകനാ വുഭ്ഷത്തിന്െഠെ തണ, 
തുണലക.ലൂതോവം ചുട് ഏഠിവതമല്ലോ. 



൨൨0 കപടകേള് 
[0 പി 

ശിഷ്യന്: _ ഉപാധ്യായ. അങ്ങയുട്ടേതുപോലെ, ടുസ്സഫ . 
വും തിയ്രവു മായിരിയ്ക്കുന്നുയ സൂയ്യന്െറ തേജസ്സ്; വ 
രിക: നമുക്ക് ഈ മാധലീമണ്ഡലചത്തില്ത്തന്നോ കട 
ന്നുകൂടാട; ധ്യാനവും ധാരണയും മററും ഇധിടെത്ത 
ശോ വെച്ലവാം. 

ഇഞാനരാശി:_ (ഫഷോല്ക്കന്നാക.ളേടേ ആത്മശതം) എന്െറ 

റ് 

കണ്ണി നെടുനാഠം ജീചിച്ചിരിയ്ക്കട്ടെ: എന്റെറ അന്ത 
ഠ ], ശൂതമാണ് , കൌണ്ഡിന്യ്യന് പറഞ്ഞ 

കണ്ണിയുടെ ഇഷ്ടംപോലെ. 
ി (രുവരും കടക്കല് നടിയ്ക്കുന്നു.) 

ൽ ജ്ഞാനരാശി:_( മ.ല്ക്കണ്ണ യോടേ നോക്കി ആത്മഥതം) എയ്, 

ഇതാ, മദനസുന്ദരിയാല് & ആദ്ലേഷംകൊണ്ടു മാനി 
യക്കപ്പെട്ട ആ തിണ്ണം ഇതിന്മേല് ഇത്തിരി കിടക്കാം. 

വു റി (യിശ്രമം നടിക്കുന്ന) 

ശിഷ്യന്: __൭പാധ്യായന്ന് ഇപിടെ യഥേഷ്യം അനുഷ്ടി 
ഷ്ക്ാഠം ധ്യാനധും ധാരണയും മററും, 

ഇ്ഞാനരാ ശവ: (മനസ്മൂപേത്തോടേ ആത്മഗതം) ഇതെങ്ങി! 
മനെയാണിനി? - 

ലായ്ക്കൂന്നു വിപ്പുനിശമെങ്ങിനെ ലായുരോധം? 
വാക്കോ തദാഹ്വയചരം, ജുപമെങ്ങു. പിന്നെ? 
പാക്കന്നു ഹത്തിലപഠംം പിക്കു ഗമിച്ചിതെങ്ങോട 
നേക്കന്യദ് ക്ഷയ രുളി, ഭഗവാനു സ്മൂരന് മേ! ൫൭ 

(വ്യകാശ൦) 

മ മദനസുന്ദരിയുടെ ദേഫസ്റ്റുശ ത്തെ ആലിംഗധമാക്കി സംക 
ലിഷ്്ണുന്മ. 

൫. വയേരോധംംയായുയി ഉനെ അടക്കൽടു പ്രാണായാമം. യദാ 

ഹ്വയ ചരം അവള്ടെ പേരിന്മേല് സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നത ടട ഭിബിയാല് ആ 
ചേര് പുഠടപ്പുടുകയായി! ലിഷ്ണു മനസ്സില്നിന്ന് എചിടെയഷ്ക്കോ പോ 
ക്കഴിഞ്ഞു. അസ്പൃടീക്ഷം൭ഠെഠാരു വ്രതാനുഷ്ടാനം; മദനേസുന്മരി 
ധ്യാനതേന്നെ! 

തം 



്. 

ക് 
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ന് ഏനിയ്ക്ിതം, സവംംഗങ്ങജിലും ടു വദ്ധിയ്ക്കുന്നുഃ, 

അതിനാല്, ഈ കുളിര് തിണ്ണുമേരത്തന്നേ കിടന്നു 

രുത്കാം,. 

റ (അപ്പകാരം ചെയ്യുന്നു.) 

ശി യന്: __(സംഭൂരം. ഭാവിച്ച്) എന്താണ്. ഉ പാധ്യായ൯ 

അകം. 

ഇങ്ങിനെ കിടന്നുതളന്നത് 

ജ്ഞാനരാശ!:__(വാസൂയം മറച്ച്) ഉണ്ണി, കെരണ്ഡിന്യ, 

_ എന്നെ ഒരു കൊടുംപനി പിടികൂടിയിരിയ്ക്കുന്നു. 

ശിഷ്യന്: _ (തൊട്ടന്നേക്കിയിട്ട്) അയ്യോ, ഇവിടെയ്കത്ു കട 

ത്ത പനി! അങ്ങയ്ക്കറിയാമല്ലോ, പനി നിത്താനുള്ള 
മന്ത്രം പിന്നെ, എന്തിനു കഷ്ടപ്പെടുന്നു? 

ജ്ഞാനരാശി:__(ആലേചിച്ച" ആത്മഗതം) മദന സുന്ദരിയു 

ടെ പിരഫമാകന പനികൊണ്ടു വലത്തിരിയ്ക്കുന്ന 
എനിയ്ക്ക്, അവളെ വശികരിപ്പാനുള്ള മന്ത്രം പ്രയോ 

ഗിഷ്ണ്ണുകതണ്നൂയേ ശരണമുള്ള. പായാടിയായ ശിഷ്യ 

രാക്ഷസനാല് & ഫ്ര്രാണയ്ക് പ്പെട്ട ഞാന് ഭൂതയയ്ക്കുകയും 
മറദും എങ്ങിനെ ചെയ്യും? വാരല് ഇങ്ങനെയാ 

ഖാം. (പ്രകശേം) ഉണ്ണി, കൌണ്ഡിന സ്തു, എന്നെ ലാമ്മി 
പ്പിച്ചതു യന്നായി: എഴുതാനുള്ള ഉ പകരണങ്ങം 
കൊണ്ടുപരിക; ഞാന് പനി ശമിയ്ക്കാനുള്ള മന്ത്രത്ത 
കിട്ട ണ്ടാക്കാം. 

ത ശിഷ്യന്: (പോയി തിരികെ വന്നിട്ട് ) ഇതാ, ൭ പകരണ 
ഞാ; ഉ.ഡാ ധ്യായന് എഴുതിക്കൊഠംക. 

തിയി 

പ ്്ങ 

ി ഘാണിയ്ത്കപ്പെടട.---ര ഫസ്തൂകൊതക്കെ ഈ രാക്ഷസന് രണ 
ത്തറിയും! 



൨൨൨. ഴ കവടകേളി 

ഓ്ഞാനരാശി:__(ചൃത ണക്കിന്തേലൈടു തു വിരി 

തി, മടക്കിയിട്ട്) കണ്ണി, കൌണ്ഡി സ്യ, ഇതാ അരച്ചു ച ക 

ന്ദനംകൊണ്ട ചൊതഞ്ഞു തകിടാക്കി കൊണ്ടുവത; 

അതു “കെട്ടിയാല് എരെറ പന മാറും. 

ശിഷ്യ൯: _ (എഴുത്തുവാങ്കി ചുഠദിനടമ്തീട്ട് 1) ഞാന് നോക്ക 
ട്ടേ, എന്താണിതില് എഴുതിയിരിഷ്ക്കുനാതെന്ത്. (അഴി 

ച്ച വായിച്ചിട്ടു, പുഞ്ചിരിമയടേ) എയ്. മന്ത്രത്തിന്നുശേ 

ഷം “മദനസുന്ദരി എനിയ്ക്കു പശപ്പെടട്ടേ? എഷ്ഷൊഴു് 
ലിവ. ഇതു ഞാന് വെര്ദേക്കില്ല: ഞാനും മട 
നസുന്ദരീസംഗമമാശിച്ചാണ് പ്രാണധാരണം൭ഒ ചയ്യു 

ന്നത്. അതിനാല്, ഇത്ങിനെയാവാം. (“കപടകേളി 
എനിയ്ക്കു വശപ്പെടട്ടേ' എന്നു തിമത്തിയെഴുയി,, മുഷ്വേത്തെപ്പോ 

ലെതന്നെ മടക്കി, അരച്ച ചന്ദനംകെണ്ടേ തകിടാക്കി, തിരിച്ചു 

വന്നിട്ട്) ുപാധ്യായന് ഇതു കെട്ട! ക്കൊള്ളക. 

(രഞാനരാശി തകിടു വാങ്ങി ധരിയ്ക്കുന്ന.) 

ശിഷ്യനു: ത്ത ഭാവിച്ച് ) എയ്, ഇത്തിരി നേരം 

കൊണ്ട് ആചായുന്നു പനി പിട്ടതായി തോന്തുന്നു! 

ഇഞാനരാശി: _ (ആത്മഗതം) ₹ പലപ്പോഴും അനുഭവിച്ച 

കള താണ് ഈ മന്ത്രത്തിന്െഠ സദ്യഃഫലം; ഈ വി 

ഷപിഷമസ്വഭാവനായ ശിഷ്യന് അരികത്തുണ്ടുതാ 

നും! അതിന്ധല്; ഇങ്ങിനെയാവാം. (ഡ്യകാശം) ഉ ടറ്റിം 

കൌണ്ഡിവ്യയം എന്തിനു മന്തൂപ്രയോഗം 3 നി 

പ്പോം േരശാന്തിഷ്ക്കുള്ള മ നടത്താന് ലി 

സി. കട്ര്്ന വന്നുചേരുമെന്നു സാരം, യിഷ...... 

സ്വിഭാവ൯ചവിഷം ചോലെ വിഷമമായ ന്യ സ്വഭാവ 

ത്തോടുകൂടിയവന്. 
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ന. ചാരി്ക്ുന്നു ; അതിന്നും വിചിത്രപണ്ണസൈൌരരല്ഛസമു 

ലം ., ഒ്ധിയുള്ള പുഷ്ഠുങ്ങം കൊണ്ടുവരിക. 

റ് ശിഷ്യന്: ഉപാധ്യായ കല്പനപ്പോലെ. പേ്ടിട 

ആരമശയം) ൽ ഞാനാഠിഞ്ഞിരിഴ്ക്കുന്നു. ലപാധ്യായവെ. 

അതിനാല്, എനിയ്യ്കെന്തിനു പുഷ്ണുങ്ങഠഠ? ഈ അര 

യാലിനെഠ കൊമ്പത്തു കേറിയിരുന്ന് എല്ലാം നോ 

ക്ഷക്കാണാം. 

(അപ്പകാരം ചെയുന്നു.) 

ഞ്താനരാശി:_ രുയോട്ടനോക്കി ഫഷത്തോര്ട]) അഹഹ; മു 

തൂപ്രഭാപം ഫലില്ലു: ഇതാ, പൂവും വെററിലയും മററു 

മറുകുന്ന കാഴ്ചദ്രപ്യങ്ങളെടുത്തു കചടകേളി മദനസുന്ദ 

രിയുടെ ദൂതിയായി ഇങ്ങോട്ടു വരുന്ന! 

 സ്രഠഞ്ഞതിന്വണ്ണം കപടകേളി പ്രചേശിയ്ക്കുന്നു. തവാ ജ്ഞാ 

നരാശിയുടെ മുയ്ധില് കാഴ്കദ്രവ്യം കൊണ്ടുഖെച്വ്, അത്ഥഗഭമായ॥ 

ചിരിച്ച ലജ്ജ മയാടേ ഇരിയ്ക്കുന്ന.) 

ജ്ഞാനരാശി: _(ഗവ്വോടും ഫഷ്ത്തോടും കൂടി) ഭദ്രേ, കിട്ട! 

യോ, ആ മുതല്? 

കപ്പട കേളി: _(കല്ക്കണ്ണയോടേ) സുഭഗ, ആ പ്പോയ മു 

തര കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു; എന്നാല് ഏനെറ ഹ്റുദയം ജഇ 

വിടുന്നപഹരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. അതിനാല് ഇപിടുന്നുത 

സോ ശരണം! 

_ ജ്ഞാനരാശി: _ (ആത്മഗതം) എയ്, ഇതെന്തണോ ? ഫല 

വറാക്കു കടിമുലം കാമവികാരം മൃത്തിര യ്ക്കു മോ? ൨) 

നി 

 മദനസുദ്ദരിയുടെ ആഗമഡ്ൃം പ്രയീക്ഷിച്ചാണ', ൭പധ്യം 
റ 

യന് എന്നെ അകറഠിയത എന്ന് എനിയ്ക്കു മനസ്സിലായി; 
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തൂവേണ്ടെ, ഇതിന്നുത്തരം? എന്െറ അഭിമതത്തോ. 
ടട യോജിപ്പിയ്ക്കുകതന്നെ. (പ്രകാശം) ഭദ്രേ, ഭവതിയു. 
ടെ മകളായ മദനസുന്ദരിയ്ക്ക സുഖമല്ലേ? 

കപടകേജി: (മ ഷ്യ്യേയേടേ) അല്ല, എന്െറ മകളല്ല. 
ജയേഷ്ടത്തിയാണവം. ഞാനാകട്ടേ, അങ്ങയെപ്പ്യോലു 
ക്ൂള കാമുകഗ്ലൂത്തിന്െ പ്രസാദത്താല് സുഖിച്ചു കഃ 
റെ തടിച്ചുപോയതുകൊണ്ടു, താഴെയാണെങ്കിലും മ 

റിച്ചു തോയപ്പെടുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. 

ഭഞാനരാശി:__ (പരിഫസേത്തോടേ ആത്മഗതം) അമ്പോ. 

കി ഴചിയുടെ കൂസലില്ലായ്മ! അഥവാ, ഇതു യുക്തം 
തന്നെ: 

വായ് പീപ്പ്റിലു നികത്തുമൊട്ടിയ കവിം _ 

ദ്വന്ദ്വത്തെ, വായുക്കളാല്; 

ഭാവിഷ്ക്കും മുലകഠംക്കുയച്ചം, ബഹുധാ 
മാത്തട്ട പൊന്ത യ്ക്കയാല്; 

പാക്റെ ണ്കൂന്തല് മറച്ചുവെച്ചു, മകളെ... 
കഠാട്ല ഠ ഫൂരക്കും വയ... 

സ്സ്സോ_വം ഫന്ത മുതുക്കി വേശ്യകറം നടി. 
ച്ചിടുന്നു താരുണ്യമേ! ന 

ര 
ം മദനസുനദരീസമാഗമേച്ചുയോട എന്നത്ഥം. 

൬. വായുക്കളാല്--വയുേധിനെ നിത്യി, നിത്തിം വായി വീ. 

റിക ഈ --പൊങ്ങിയ്ക്കുട. ഓ വിഷ്ണും കനടിഷ്ക്കൂട്ടേ തുണ്ടെന്നു ദു. ൨ 
ദ്വതന്തതും. പ്രാഴ ൦ യെണ്കൃന്തല്ച നരച്ചു പെട്ടത്തലമുടി. ചുരുക്കം... 

കൂരുക്കിച്ഛുഠ യും. തരേണമേ യെടവനം യന്നെ., 
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കു ) റ റ റൂ 
- കച്ടകേജി:_ (കൂല്ക്കന്നയോടേ) സുഭഗ, കാവിമുണ്ട് അട് 

8 ' ലൂകളയുഃ ഞാന് രക്തചന്ദനം പൂശിയ്ക്കട്ടെ. 

ജ്ഞാനരാശി;_ (ആത്മശതം) അമ്പോ; കിഴചിയുടെ വി 

 കാരത്തള്ളത! അഥവാ, . 

മുന് യൌവനത്തില്സ്സ്സോതുക്കണ്ണ 

മതിസേപിതനാം സ്മരന് 

ദാക്ഷിണ്യത്താല് തൃജിപ്പിലെ 

' ന്നാവാം കിഴലിമാര്കളെ! , ൭ 

(പ്രകാശം) നിത്തുകം നിത്തുക: 

ഗേക്കീ വിചിത്രരസലീലകളാലഗാധ_ 

ച്ചേക്ണടില് പിഴലിര ദൂരനമസ്സ്സ്താ, മേ; 

സൌബ്ല്യേന ഞാനിചിടെ നീരസമാം തപസ്വി. 

മാറ്റോ ചരിയ്ക്കുപനയപാതലിശങ്കമമ്മേ! ൮ 

കല്വടകേജി:__ (പ്രരിഫസേത്തോടേ) സുഭഗ. അഞ്ചു നാഗരി 

കനാണ്; പരിഹസിയ്ക്കാനറിയാം: എനെ അമ്മ 
ന്നാണല്ലോ വിളിയ്ക്കുന്നത് ! ഏന്നാല്, ഭഗവറ് ക്തന്മാ 

രുടെ രഹസ്യം അങ്ങയ്ക്കുറിഞ്ഞുകൂടാ. ആഭ്ലേ്രോകം അ 
ഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല: 

ഷം സംസ. വ പ ക യം. 

൭ വൂഭ്ധമാര് യൌഖനകലേത്തു തുലാം മസവിച്ചവരാണല്ലോ 
എന്ന കൂവമൂലം അവരെ കമേന് തൃജിയ്ക്കു യിരിയ്ക്ൂയായി രിക്കും! 

൮.൧ നേക്ക്ഭശരിയ്ക്ക്ു തീച്ചയായും ടര നമസ്സ് ൦ ടൂരനമസ്താരം. 
നിയരുമയേ ആ ധീഴചിനെ ഞാന് എന്നെഷ്ണുമദയി പരി ഛരിയ്ത്കു്നു 
എന്നു സരേം. അപായ്യവിശങ്കംചദ്രംശശങ്കകൂടാതെ. ശൃഗോരധിലാ 

സങ്ങറാ ചേക്കണ്ടില് (പരപഗത്തത്തില്) ധീഴിയ്ത്കം, തീല്ു; തപസ്വി 
മഓാഗ്ലസങ്ചൌര ണമാകുട്ടേ, അധര്പരനര ഫിതമകേന്നു. 



റമ.൬ കപപടകേളി 

കന്നിച്ചു ഭക്ത്യാ സേലിയ്ക്കും 
9 റ കന്ദപ്പുനെയെവന൯ു സദാ. 

നന്ദിയ്ത്കുമേഠറമപനില്._ 
൪൫൭ ( വ് റ3്രുന്നച്ഛനച്യുത൯. ൯ 

 എന്യ്ക്കുഠിഞ്ഞുകൂടാ, ഞാന് എത്ര & ഇരുപതു ഭഗവ 

ഭക്തന്മാരെ എടെെറ സുരതമാകനന പലകമേല് ഇരു 

ത്ത്യിട്ടണ്ടെന്ന് ! 
റ 

ജ്ഞാനരാശ:._ (കരോധത്തോടേ) രഃ ദുഷ്ട, ഭഗവമ്ദ ക്രു 

ദശ്യത്തെ ദുഷിയ്ക്കുന്ന പാപ്പംകൊണ്ടു നീ അധുഃപ്പത। 

ച്പ്വോകം! 

കപടകേജി:__ (ചിരിച്ച്) സുഭഗ, ഞാന് പീഴില്പ: ഇതാ, 

അങ്ങയുടെ ദണുനണ്ട്, എനിഷ്്തന്ിന് ! 
(ഭു തെടടുന്നും) 

റ്യൂ ി ിു ി ൭ 

ഓ്ഞാനരാശി:__ ആഃ പാപിനി. തൊടരുത്, തൊടരുത് : 

നിക്കല് യമദണ്ഡാണ് ഈ ദണ്ഡ്! 
(ദണു തട്ടിപ്പഠിച്ച തല്ലാന് തുടങ്ങുന്ന) 

കവടദഃകളി:__(ലെയലേടേ പി൯ധാങ്ങി എട എട കെടു: 

സന്ന്യാസി, എനെ കോകിലനും പരാരാവതനും ഇ 

പിടെ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ്. നി എന്നെ ഒരനാഥ 

യെ “എസാചപോലെ തല്പനാത് 

(ശൂണ്ണിഷോടേ കോഷ്വ്ലന൯ും പചരോവേതന്മം പ്രവേശിയ്ക്ന്നു .) 

പാരാചതന്:__കോകിലക., ഈ കൃദ്യാനേത്തിലെങ്ങും കാ 

.അസ്നില്ലം നമ്മഠാക്കു കളുവുകററം ഉണ്ടാക്കിത്തിക്കന്ന 

ത്ത കെടു സന്യാസിയെ! 
അ 

ട്ട 
ലല ലിം

 

൭ ജഅരചതിര്ചതുപേരെ കാല് കഴ്ട്കിചൂട്ടക ഒരു പുണ്പയയത 

കാബല്ലോ: 

ി 

4 പായി ക 
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ഇഞ്ഞാനരാശി:._ (രയോട്ട നോക്കി യെത്തോടേ) അമ്മേ, ഭവ 

തിത ന്നെയേ എനിയ്ക്കിപിടെ ശരണമുള്ള; 

കപട കേജി:__(ക്രോധത്തോടേ) ഇര്പ്പാഴ്ചം ഏന്നെ അമ്മ 

എന്നു വിളിയ്ക്കുന്നുപോ! 

ജഞാനാരാശി:__ (വിനയത്തോടേ) സുന്ദരി, എന്െറ പ്രാണ 

നെ രക്ഷിയ്ക്കുകട ഭവതിയ്ക്കധീനനാണ് ഞാന്, . 
കപടകേജളി:__ എന്നാല്, യു ധ്യനേം നടിച്ചിയന്നു 

കൊറഠാക. 
ക പ ശ്രൂഞാ്രാശി അപ്പകാരം ചെയ്യുന്നു.) ം 

കോകിലന്൯: ് ര്യോട്ടുനോക്കി ഫഷത്തോടോ) പപാരാവതം 

നോക്കു, നോക്കു: ഇതാ ഇരിയ്ക്കുന്നു, ആ സമ്യയന്യി 
അമ്മയുമുണ്ട്. അടുക്കല്. വത്തര, നമുക്ക് അടുത്തു 

ചെല്ലാം. 
രണ്ടുപേരും :__ (അടുത്തുചെന്നു ശുന്നിയോടേം തൂരക്കെ) അമ്മ 

ഇവിടെയാണോ? 
കപ്ടകേളി: __ (൫ കെഒകാണ്ടു വിലക്കി ഒ താക്ക). കോകില 

കം ശബ്ലിയ്ക്കാതെ നില്ലൂവിന്; ഭഗപാന്നു ധ്യാനഭംഗം 
വരരുത്. 

കോകിലന്: ._ അമ്മേ, ഇയ്യാഠാ ഒരു കടുംകുടിയുടെ മ 

ത്തില്ക്ക ടുങ്ങിയിരിയ്ക്കുയാണെന്ന് എനിയ്ക്കു തോന്നു 
ന്നു: കണ്ണൂം ചിമ്മി കുറഞ്ങുകയാണല്ലേഠ! ( പരേവേരുനെ 

കടാക്ഷിച്ച് ) തനെറ പക്ഷം എന്താണ് ? 

. പാരാവ്തന്:_കോകിലക. അതുതന്നെയാനിത്”. പ 
ത്ര; ഇയ്യാമെ കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കാം. 

(അതിന്നൊ തങ്ങുന്നു, ) 

കപടകേജളി: :__ (സ൦ഭൂമത്തോടേ) “എയ്, എന്താണിത് ? നി 
ല്ലി൯, ഫേ നില്ലിന്: തിയ്യില്ച്ചെന്നു ചാടേണ്ട! 
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ി 

നി 

കോകിലന്: _ അമ്മേ, ഇയ്യാഠം തീഷാണെങ്കില്ം ഇയ്യാ പ 

_ മെ എന്നും മടിയില് ഖെയ്ക്ുന്ന ഇവിട്ടന്നു ദഹിച്ചു ( 

പചോകാത്തതെറ്താണ് ?. 

' ശ്രണ്ട പേരുകൂടി ഖ9ലന താങ്ങി യെടു കടന്നു; ജ്ഞാനരാശി 

ഹും എനു തലയിളക്ന്നു.) ൂ 

പാരാവതന്:__ കോകിലക, രോമങ്ങര്ാക്കു വഴുക്കലുള്ളത।ി 

നാല് ഇയ്യാമെ എടുക്കാന് വയ്യാ! 

കോകില൯:_പാരാവത. താന് കൈകളിലും, ഞാന് 

കേ ജിലുംഷിടിയ്ത്ുക പശ വ 
. (ഇരുവരും അപ്രകാരം ചെയുന്നു.) ) 

പരാരാവത൯: _ ( കെമേല്നിന്ന തകിടു പൊട്ടിച്ചു കയ്യില് വെച്ചും 

മേോയോിരം കണ്ടഠിഞ്ഞിട്ട്) കോകിലക, ഈ മേഴതിരം ഗോ 

ക്കി മനസ്സ്സിലാക്കിക്കൊാക: കാമശാസ്്രം പഠിപ്പിച്ച 

തിന്നു ഗുരുദക്ഷിണയായി, അമ്മ ഇയ്യാഠാക്കു കൊടു 

ത്തതാണ് ! | 

കോകിലന്:__ (പരിഫാസത്തോടേ) കൊള്ളാം. അമ്മേ, 

കൊള്ളാം; മുതലൊക്കെ ഇയ്യാരാക്കു കാണിയ്ക്കുലെയ്ക്കു 

ന്നു; കളവു കുററമോ.., ഞങ്ങളുടെ തലയില് ചുമത്തു 

ന്ന! ൽ 
(രണ്ടുച്ചേരും ജ്ഞാനരാശിയെ ഉലയ്ക്കുന്ന.) 

ജ്ഞാരനാരാശി:__(നിലയിളിയോടേോ) കൌണ്ഡിസന്പ, കൌ 
൭ ? 

ണ്ഡിവ്യം നീ എചിടെയാണ്., എപിടെയാണ് ? ഞാ 
ഗ് ക 

റു 1 

നിതാ. നിന്നെ വിട്ട പിഷ്ണുലോകം ഏകുന്നു! 
( 

ഷകോകിലന്:__ & ഡാതാളക്കുണ്ട് എന്നു പറയുക! 
ന്തി 

൭ വിഡഷ്്റുലോ കത്തിലെയ്ക്ുല്ലം പാതാതുക്കുണ്ടിലെയ്ക്കുണേ” നീ 

ചോവുക എന്നു സാര. 

പ 



രന്ദൊം അങ്കം ൩൯ 

 ചാരാവതന്: _കോക്ടിചക, ഈ തിരുവടിയെ ഈ ൦ 

വ ട്ത്തുതന്നെയുള്ള പിഷ്ണുദൈപതമായ അര്യാലിന്മേല് 

കെട്ടിത്തു ഠം; കുറെടനരം & ഖേ ചരസിദ്ധി അനു 

ഭപിയ്ക്കുട്ടെ! 
(കോകിലന് മേല്ലോട്ട കെയ നോക്കുന്നു) 

ശിഷ്യന് :__(ഭഘയത്തേടേ ആത്മഗതം) പേടികൊണ്ടു കത്തു 

- ന്ന ഇയ്യാഠം മററുള്ളപനേയും കത്തില്ചുകളയും! അതി 

' ._ നാം ഇങ്ങിനെയാചാം. (പ്രകാശം) രണ്ടുപേക്കും ടി 

ഗ്ലായുസ്സ് ദീഗ്ലായുസ്സ് ! എടുക്കില്, എടുക്കില് ഈ 

-കള്ളത്തവസ്വിയെ; ഞാനിറങ്ങിചരാം. ഇയ്യാളാണ് 

നിത്യയും എന്െറ ഉദ്യാനത്തിലെ ച്പൊക്കെ നുള്ളു 

ന്നത്. ഞാന് ഇവിടെ ഇരുന്നു നോക്കും; കണ്ടൈ 

ത്തില്ല! 

(ജാങ്ങിയതായി നടിച്ചും തല്ലാന് തുടങ്ങുന്നു.) 

ജ്ഞാനരാശി:_അഃ ഹാ, ഗുരുഭക്തിമേന്മ! ആകട്ടേ, സാ 

ധു ചാവാതിരിയ്ക്കട്ടെ! ു 
(കപടകേളി ചിരിച്ച ജ്ഞാനരാശിയുടെ മുഖത്തെയ്ക്കു നോക്കുന്നു.) 

പാരാവ ത൯:__ എട, ഏടം, താനോ കൂദ്യാനപ്പാല൯? 

ശിഷ്യ്യന്:__അതെ. 

 കോകിലന്:_പാരാചത, അമ്മ പതുക്കെ പ്രിരിച്ചു സ 
സ്പ്യാസിയുടെ മുഖത്തെയ്ു, നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ;; അതി 

നാല്, ഇവന്തസ്ഥെയാണ്. ഇയ്യാളുടെ കൂട്ടുകാരന് 

കൌണ്ഡിന്്യ൯. 
(എനം ചെട്ടെന്നടുത്ത് അയാമെെയും പിടിക്കുന്നു) 

4 ആകാശസഞ്ചോരമാകുന്ന “സിദ്ധി”. അരയാലിനെഠദേവര 

വിഷ്ണുവത്േേ. . 
യ 
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ല് 

ന ' 
പ 

പാരാവതന്: _ ഇവനും. ഈ തിരുപടിയുടെയണോ്; അ 
തിനാല്. ഇവിടെ ഇരുവക്ദം ഒപ്പംതന്നെ സിദ്ധി, ന 

വരട്ടെ! യു 

(എന്നു, യോഗചപട്ടങ്ങഠം കൊണ്ടു. രണ്ടുപേരുടേയും കഴുത്തു കെട്ടന്നു 

ശിഷ്യന്: __ (നിലവിളിയോടേ കിതച്ച) നിധികഠം അവയു 

ടെ സ്ഥാനങ്ങളില്ത്തനെ സ്ഥിതിചെയ്യുട്ടേ: ലോകം 

ദാരിദ്ൃയത്താല് ലാം ഇഞാനരാശി മൃതിപ്പെ 

ടകയായി।!! ടു 

കോകില: (കെതിയേടേ) എട എട, തന്െറ ഗുരു 

വിന്നു നിധികഠം അറിയാമോ? 

 ശിഷ്യന്:__ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ആരെയാണ് കൃതാത്ഥനാ 

ക്കിയിട്ടില്ലാത്തത് ? 

കോകിലന്:__ (പെട്ടെന്ന അടതത ചെന്ന്) ഭഗവ൯, ഇഞാ 

നരാശേ, ഞങ്ങളെ അന്്ഗ്രഫിച്ചാലും! 

ഇജ്ഞാനരാശി:__(അത്മഗതം) നന്നായിടട കൌണ്ഡിന നം 

നന്നായി! ഇങ്ങിനെയാകാം. (പ്രകാശം) ഉളി, ഇ 

യ്മൂാ0ം വേദനമൂലം പചേപറകയാണ്. & ല്: 

അഭിമതം നടത്തീിക്കൊഠംക. 1, 

(രകാകിലനും പാരാലതനും ഇരുറരാടേയും കെട ഴിച്ചു 

കാലുംല് വിഴുന്നു. ) ം 

രണ്ടുപേരും: :__ഇപിടുന്നു പ്രസാദിച്ചാലും. പ്രസാിച്ച 

ലും: ഞങ്ങളുടെ ദാരിദ്യം തീത്താലും. 

ജ്ഞാനരാശി:_ ഉണ്ണികളേ, ഞാന് ക്ഷമിച്ചു: ക്ഷമാധന 

രാണല്ലോം എന്നൊപ്പ്യോലുള്ളപ ര.” പരോപകാരമൊ 

% ഞങ്ദമെളെ. കൊല്ലൂകരുന്നെ ചെയ്യുകൊള്ളുക എന്നു സാര. 

പ 



രണ്ടാം തമ ര'൧ 

ക നനത്രേ, പരമകാജണികരായ ഞങ്ങളുടെ ഉററ ധമ്മം. 

ച തീച്ചയായും അനുഗ്രഹിയ്ക്കുപ്പെടേണ്ടചരാണ് ൭ ഉണ്ണി 

കളജുിരുവരും. അതിനാല്. എഴുനേല്ലി൯. 

രണടടചേരും:__(എഴുനോിട്ട ) ഇവിടെയ്ക്കു ദീഗലായുസ്സ് ം 

ദിഗ്ലായുസ്സ് ! 
രു 

ലം ഇ്ഞാനരാശ:__(ഗലോടോ) 

പുര ।കത്തലകൊണ്ടൊരാജ്ഞ ഞാനി. 

ഞ്ജരറാകില്,ബധിതു കും ഭദാസ।ചോല്ലെം 

നിധിക ംഭശതത്തെയേ തൊരാഠാതന് 

നിലയത്തിങ്കല് നിരത്തിവെയ്ത്കുകില്ല? ൧ 

കെൌഴണ്ഡിയ്യു, & മേത്തോധിച്ചാറു കൊണ്ടുവരു. 

ശിഷ്യയന്:__ഫുന്ത |നാണത് ? 

ജ്ഞാനരാശ।:__നി കേട്ടിട്ടില്ലയോ? 

മന്ത്രകൂജപിച്ചു മേത്തോയാ_ 
ച്യാറാല്ക്കണ്ണെഴ്തിടുകില്, 

നിധാനശമശോ ന്വധധമോ 

് ലി നേടുമേ ധിരമാനസ൯. , ൧൧ 

കോകല൯:__ ഭഗചാനേ. നധാനത്തെക്കാഠം മിതെയാ 

ണോ നിധനം! 
യി 

൧൧. കംഭദാസിം വിടുവേലക്കാരി. നിധികംഭശതത്തെം ആത 

' നേകം നിധികുംഭങ്ദകതെ.. നിലയംംഗൃഫം, 

% . ലാംഥഗലിരസം എന്നാണ് മൂലത്തില്. ലാ ഗലിഷ്ക്കൂ ബാഷ 

രുണ, നിര്ത്തിപ്പലിം മറി ംജന്ന। എന്നി തംത്ഥധുമുണ്ട് 3 തുവിടെ ഏ 

തത്ഥകെടുക്കണമെഹവഞ്ഞൂകൂടാടട ജത്ഥകെടുത്തു എന്നേ കള്ളു. 
൧൧. നിധാനം നിധി. നിധനം ഭമരണം, 

൭ 



ര:൨ ) കവടകേള। 

ഇഞാനരാശി__ & മാത്ര്ണ്കു കുറവുണ്ടെങ്കിലും, സവഭൂഃഖ 
ങ്ങളേയും ശമിപ്പിഷ്ക്കു്ാ ന)ധനം ഡനിധാനത്തെ 
ക്കാഠാ നല്ലതുതന്നെ! 

കോകിലന്:__ എന്നാല്, ഞങ്ങക്ക് അതുതന്നെയാ 
കട്ടെ. 

ജ്ഞാനരാശി;__ മാ. കൌണ്ഡിന്യയം വേഗം, വേഗം.. 
ശിഷ്യന്: _ ഇലിടുത്തെ ആജ്ഞപ്പോലെ. (പേയി തിരിച്ചു 

ന്നിട്ട് ) ഇതാ, ആത് ടു ഉ പാധ്യയേന് വാങ്ങിക്കൊഠാക. 
ജ്ഞാനരാശ; ; _(ചാങ്ങിയട്ട്) ഭലദ്യം ആരുടെ കണ്ണ്ലാ 

ണ് മരുഗ്മെഴുതേണ്ടത? 

കോക്ലനു:__ എനെറെ. 
പാരാധതന്ച:__(ടേക്തു നു എന്െെറ. 

കവ ടകേജ।:__ഭഗവാ 124 ഈ) പ്പെണ്ണൂത്ങളിലും രോ 

ഇവിട്ടെയ്റ്കക ദയ! 

ജ്ഞാനരാശ !:__ എയ്, കൂല്ക്കണ്ഠ എന്തിന് 3 എല്ലാപ 
ക്ദ്ം മടുത്തു, ന്ധധനം! 

പാരാവത൯:__ എനാല് കോക്ലന്നു ചെയ്തുകൊ ; 

ഇ്ഞാനരാശ:__ (അമു ചെയ്യിട്ട ) ഉ.ഴ്ലി, ഈ മരച്ചുവട്ടില് 

നോക്കുക. 

(കോകിലന് നോക്കുന്നു.) 

ഖാരാവത൯:__ കോകിലക, വല്ലതും കാണുന്നുണ്ടോ? 
നാനാ 

& നിധനം എന്ന പദശ്തിലെ ധകാരം ദീഗ്ലമല്ലത്തേതിനാ 

ലുണോ മാത്ര ക്കായ്. 



ക 
ട് ല് 
റ് 

ണ്മൊം അത്മ ൫൦൩. 

ഗ് കോകിലന്:_ ഒന്നുമില്ല. എ; 
1.) ഇഞാനരാശി:_ (മംവള്ളവര് കേഠംക്കാതേ) ഉണ്ണി, ചപ്വാരാവ 

തം, പരമാത്ഥമാണ്,, ഈ ലോകോക്തി:_ & “ഇല്ലം 

ത്ഥലോലുപനു ബാന്ധവനും സുഹൃത്തും.” കാണുന്നു 
ണ്ടെങ്കിലും ഇവന് പറയുന്നില്ലല്ലോ! , എല്ലാടത്തും 
അടിയ്ക്കടിയ്ക്കുണ്ട് നിധികം എന്നുതു ഭാന്തുപഠയലാ 

ണോ? അതിനാല്. നീനക്കു മരെറാന്നു കാണിച്ചു 
തരാം. 

[1 

(എന്നു, പരോവതണ്െറ കണ്ണില് മരുന്നെ ഴുതുന്നു..) 

കപടകേജി:__ഭഗവാനേ, എന്െറയും. 

(ജഞാനരശോി കപടകേളിയുടെ കണ്ണിലും മരുന്നെ ഴുതുന്നു.). 
കോകിലന്:__ (൭ഠവള്ളവര് കേഠാക്കാതേ) പാരാവത, വല്ല 

തൃം കാണുന്നുണ്ടോ? 

പാരാവതന്: _ ഒന്നുമില്ല. 
൫ റു ടൂ 

കോകിലന്:__അമ്മേം അമ്മ വല്ലതും കാണുന്നുണ്ടോ? 
കവ ടകേജി:__ ഇല്ലം ഇല്ല. കണ്ണറ നൂറുങ്ങുന്നു. 

_ കോകിലന്:__ (൭൧0൮൪ കേഴംക്കാതെ) പാരാവതം, അമ്മ 
കാണുന്നില്ല, താന് കാണുന്നില്ല, ഞാന് കാണുന്നില്ല. 
എന്താണിനി ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രതൂക്കെ പഠഞ്ഞുഠച്ചിട്ട് 
ഇങ്ങിനെയാകാം. (പകം) ഉപാധ്യായ. കുറച്ചേ എ 
ഴുതിയുള്ള. അതിനാല് പേറെ ചാഠുകൊണ്ട് വിട്ട 
ന്ന് എന്റെയും. ശിഷ്യന് പാരാവതണ്െറയും കള്ളു 

്അ നിക്കി 

* പണമേ ഗുണപഎന്നു കരുതുന്ന വന്നു ബന്ധുവെവിടെ? സ്സ 
ഹിത നെവിടെ 



രം കവടകേളി 

കഠം എഴുതുക; എന്നാല് ഒപ്പംതന്നെ മാരോ നിധി 
ഞങ്ങളിരുവരും കാണുമല്ലോ. .. 
(ജ്ഞനേരാശിയു ം ശിഷ്യനും അപ്രകരേം ചെയ്യുന്നു. കോകില 

പാരാവതര് മുവകെപ്പിടിച്ചു ഗുരുശിഷ്യരുടെ കണ്ണൂക്ക്ില് തങ്ങളുടെ 
കണ്ണുകറം വെച്ചമക്കന്നു.) 

ജ്ഞാനരാശിയും ശിഷ്യനും; പ നടിച്ചു) കൃഷ്ണം കൃസ്ണി 
കണാ പൊടിയുന്നു! 

കി വവാരാവതനുംഃ _ ദഷ്ടരേ, എടുത്തുകൊാ 

ലിന്, എടുത്തുകൊഠാംപിന് നിധി! 

ജ്ഞാനരാശി:__ശരി; കൌണ്ഡിന്ദയ, എന്തോ വിഷമരു 
സാണ് നീയിക്കൊണ്ടുവനാത്; ഇതല്ല, ആ 
ഞ്ഞജുനം. 

ശിഷ്യന് _ ഉപാധ്യായ, അങ്ങ് എന്നെ കൊല്ലാന് ന്നോ 
ക്കുകയാണോ? കണ്ണ് ഇങ്ങിനെതന്നെ പൊടിഞ്ഞാല് 

ഞാന് ചത്തു! ല് 

പഠരാവതന്: __ (അതിലേദനയേടേട) അഷ്യോ ആവു. അ 

യ്യോ ആവു. ഞാന് അസ്ഥാനത്തു ചത്തൃകഴിഞ്ഞു! 

കോകിലന്:__ പാരാവത, താന് എന്തിനു ല്യസനി 

കുന്ന? 
മോന്താതിരുന്നോ മധു വല്ലതും പുരാ? 

പുല്ല്രാതിരുന്നോ മടപാരിലൊന്നിനെ? 

'കുതാട്ടമില്ലാഒ്താരു നാഠം കഴിഞ്ഞിതോ? 
$ നമ്മറഠക്കു മാലിന്നിടയെന്തു പാരിതില് ? ൧൨ 

ഇഞാനരാശി:__ (പരിഹാസത്തോടേ രേത്മഗതം) ശരിയാ 

ണിത്: കൃതകൃത്യര് മു ത്യൂവിനെ, കരു പ്രിയപ്പെട്ട ആ 

നി 

ലയ 

മം റ് 



വയ 

രണ്ടാം അങ്കം ര:൫ 
യ 

തിഥിയെ എന്നപ്പോലെ. കാത്തിരിയ്ക്കും! (പ്രകാശം) ൭. 

ഇ്ണ്റികമേ, കോകിലചാരാവതന്മാരേ, ഇവിടെ സമീ 

പത്തൊരേടത്ത കമമണ്ട് ; കണ്ണു കഴുകുകമാത്രം ചെ 
സ്ത്റാല് നിങ്ങും. ഈ അപമുത്യ. 

കോകിചന്: _ ഇപിടെ അടുത്താണ്, കലാകരണ്ഡക 
 നെജമാന് പാനകേളിയാടിപ്പോരുനന മദനോദ്യാനം. 

പാരാവതന്:__ പഴി എങ്ങിനെ കാണും. നമ്മഠം? 
കോകിലന്:_ വരുവിന്; നമുക്കു തപ്പി നടക്കാം. " 

(എല്ലാവരും പതുക്കെപ്പതുക്കെ ചുഠഠിനടക്കുന്നും കെഴണ്ഡിന്യന് 
കേോകോിലെറമേല് വീഴുന്ന 

കോകിലന്:__(ക്രേധേത്തേടടേം കാല് കൊണ്ടു തട്ടി) ദുഷ്ട, നി 

ധിഘുണ്ടോ. ഇവിടെ? കോകിലനാണ് ഞാന്; മാഠി 
പ്പോയ്ക്കകൊറക! 

കപടകേ ളി:__ (വീഴല് നടിച്ചിട് ) കുഞ്ഞേ, കോകിലക, 

എന്നെ പിടിയ്ക്കു., പിടിയ്ക്ക! 
കോകിലന്:__ ആമ്മ വീണുതന്നെ കിടന്നുകൊഠാക: ആ 

രാളാവും, അമ്മയെ പിടിച്ചുകേററാ൯? ആനയുടെ 
പീഴലാണ് , അമ്മയ്ക്കു, പന്നുകൂടിയത' 
(കപടകേളി പണിപ്പെട്ടെ ൭നേററ്ം വീണ്ടും വീണ്ടം ചീഴുന്ന 

പാരാവത൯:__ (പരിഫഃസത്തോടേ]) ഇവിടെയ്ക്ക് അടിയ്ക്കു 

ടിയ്ക്കു കിട്ടട്ടേ നിധി! 
കോകിലന്:_ (അതിവേദനയോടേ) അയ്യോ ആപ്പു, അ 

യ്യോ ആപ്പു. ഇതേ ഒരു പശ്ചാത്താവമുള്ള:; -ചാകു 
മ്പോഠം കലാകരണ്ഡകസ്വാമിയുടെ തൃക്കാലൊനു 
തൊടാന് കിട്ടിയില്ലല്ലോ! ലി 

കച്ടകേജ:__ (നെഞ്ഞത്തടിച്ചു നിലവിളിച്ച", ആകാശത്തു ല 

ൂ് ക്ലെച് ) മകളേ, മദനസുന്ദരി, നീ എപിടെയാ 
ന 



ഹ. 
രന കവ്വടകേളി 

ണ്, നീ എവിടെയാണ്? പിളി കേരാക്കുക: ഞന് 

ഇതാ, അനാഥയായി, നിന്െറ മുഖചന്ദ്ര നെക്കാണാ 
തെ മരിച്ചുപോകുന്നു! തം, 
(അനന്തരം സപരിവരേയായി സദ്രേമംപുണ്ട് മദനസന്ദരിയും 

കലാകരണ്ഡകനും പ്രവേശിഷ്ക്കുന്നു.) 

മദന സുന്ദരി:__അമ്മേ. ഇതെന്താണ് ? 
(കപടകേളി കഴുത്തില് കെട്ടിപ്പിടിച്ച യി 

കലാകരണ്ഡകന്:_ (നേക്കി, സംഭ്ൂരമത്തോടേ അടുത്തു ചെന്നി 

ട് ഭഗവന്, ജ്ഞാനരാശേ എന്താണിത് ?.. 

മം 

ച ൭ 

ഇഞാനരാശി: _ ച്ച കൊണ്ടെരിഞ്ഞിട്ട്) ഉ ണി, കലാകരണ്ഡ ൭ 
ക, ദുവിധിഫതനായ ഞാന് എന്തു പറയേണ്ടു? 

കോകിലപാരാവതന്മാര്:__ (ഭകോധത്തോടേ) നാഥ, ക 

ലാകരണ്ഡകം, കള്ളത്തരംകൊണ്ടെ ലോകത്തെ മുഴപന് 

ചതിച്ച ഇയ്യാളുടെ അറുതി കണ്ടു കൊഠംക! 

കലാകരണ്ഡകന്:__(സംഭൂമത്തോ ടോ) ആഃ. ദുഷ്ടന്മാരേ. മ 

തി, മതി, വഷങക്രത്തം. (ജ്ഞാനരാശിതോടായി) ഭഗപന്, 

അരുജിച്ചെയുക: എന്താണിത് ? തെയ്യാവുണ്ട് ഇവി 

ടത്തെ ഈ ദാസന്! 

ജ്ഞാനരാശി:__൭ നിം വെള്ളം കൊന്റെവരുവിച്ച' ൨൫ 

ല്യാവരേയും കണ്ണുകഴുകിയ്ക്കുക. ്ം 

കലാകരണ്ഡകന്:__കുസുമികേ, മുകൂരകം. അടുത്തുതന്നെ 

യുണ്ടല്ലോ, കുളം; വെള്ള; കൊണ്ടുവരിക. 

ഇരുവ്രം:__ സ്വാമിയുടെ കല്പനപ്പോലെ. (പോയിം തിരി 

. ച്ചവന്നിടട് ) ചെള്ളം കൊണ്ടു പന്നു. 

കലാകരണ്ഡകന്:_ എല്ലാവരുടേയും കണ്ണൂ കഴുകിഷ്ക്കുക. 

' യ്രരവരം അച്പകാരം ചെയുന്നു) 

ജ്ഞാനരാശാ:_ (മുഖം കഴുകി. കണ്ണു മിഴിച്ചിട്ട് ) ഉണ്ണി, കലാ 



പ്ല ക കി 

₹ കരണ്ഡം,. ഭാഗ്യയംകൊണ്ടു ഭചാനെ കണ്ടെത്തിയ ഭാ 

1; ഗ്യംകൊണ്ട് പത്തു നീങ്ങി! 
കപടകേജി:_ (ഫഷമത്താടേ) ഭാശ്്ൃംഭകാണ്ടു ഞാന് ന! 

പ്; നെറ മുഖചന്ദ്രനെ കണ്ടെത്ത. (മദനസുദ്ദരിയെ ലൂബി 

യ്കൂന്നു .) 

കോകിലപാരാഖതന്മാര്:__(കലാകരണ്ഡകെ കാല് പിടി 

ച്ച്) ഭാഗ്യംകൊണ്ട്, ഞത്ങളിരുപരും ചാകന്ാത। 

ന്നു മുമ്പ് അക്ഃയെ കണ്ടെത്ത! 

കലാകരണ്ഡക൯:_ക.ണ്ണികളേം ഈ ജഗളൂരുപായ ഭഗ 

ഖാനെ നമസ്തൃരിക്കുലി൯. 
(രണ്ടുപേരും നമസ്തുരിഷ്ക്കൂന്നു.) 

ജ്ഞാനരാശി:_ നിങ്ങളെല്ലാവരും കലാകരണ്ഡകനോ 
ടൊന്നിച്ചു സുഖിച്ചിരിപ്പി൯, സുഖിച്ചിരിപ്പിന്! ഉ 
ന്നി, കലാകരണ്ഡക, ആക്കില്ല, ഇതില് കുററം: 
നിധി കണ്ടുപിടിപ്പാന് ൭ ൭ഴഠിയ ഇഖരാിരുഖക്കംലേണ്ടി 
കൊണ്ടുവന്ന നേത്രാഞ്ജുനംം ഭ്രന്ധാളിത്തത്താല്, തീ 
വമായ മറെറാന്നായിപ്പ്യോയി! 

കലാകരണ്ഡക൯: __(വണക്കത്തോടേ) എന്തു പറയുന്നു? 
മാദത്താഅ പ്പോലും. ജഗദ രവിന്ന് ൨൪ പി 

പും ഹ് 0 റു 

ജ്ഞാനരാശി, ട്ടി, കലാകരണ്ഡകൃ ചുതാടികക്കെ 

തോല്ലിച്ചുപോ? ഭഖാന്െറ മനോരഥത്ങാ ഡിറപേ 
റ റിയോ? 

കലാകരണ്ഡകന്: __ (ഫഷയവിനയ ഒംേോടേ) ഭഗവന൯, ൫) 

ന്തു പദയണ്ടു? ഇവിടുത്തെ .കാരുണ്ത്യം തുണയ്ക്കുള ഏ 
നിക്കു യാതൊന്നുമില്ല, ലോകത്തില് ആസാധ്ൃം! 



കൃ ഇതാ ഇവിടുത്തെ അമ്മഷ്ക്ും, ഇതാ, ഇധിടുത്തെ; 

ഹുരുവിന്നും, ഇതാ, ഇവിടുത്തെ പര।ജനങ്ങറാക്കും ആ 

പത്തൊഴിഞ്ഞരയ്ക്കുന്നു. അതിനാല് വരിന്! നാം 

മഹോത്സവം കൊണ്ടാടുക! 

ജ്ഞാനരാശി:__൭ണ്ണി, കലാകരണ്ഡക, പറയൂ: പീണ്ടും 

എന്തൊരു പ്രിയമാണ് ഞാ൯ ഭവാനു ചെയ്തുതരേ 
ണ്ടത് ? 

കലംകരണ്ഡകന്൯:__(ഫഷിനയങ്ങളേടേ) 

൫൫ ലെയമി ടാവതല്ലാക്കിതപരെ മുഴുപന് 
൧ തിനാല് ധെന്നതില്ലേ? 

ജീവസ്മൊക്കുനാ ചന്്രാനന ദയിതയുമായ് . 
ച്ചേരുമാറാക്കിയി ല്ല? ഴ് 

ആവൂ, ചെന്നെത്തിയില്ലേ കദനജലധ।ത_ 
നാപ്പുഠ ത്തെരെ യാക്ക. 

രേ?__വം സംപൃത്ത! തിട്ട ന മമ ഭഗവാ. 
നെത്തു നല്യ്യാന് നിനപ്പ! ൧൨൩. 

എന്നാലും, ഇതരിയ്ക്കുട്ടെ: (ഭരതയലാക്ഠം) ് 

പാലയ്ക് പാത്ഥിചര ധര്ത്രിയെ ചേണ്ടുലോളം 
ചേലില്പ്പയൊഴയ്ക്കു മഴ; മോദമിഷറഠി മേഘം 

മാലെ വാത്തയരിയാത്വഫ വാഴ്ച. വാഴ 

കാലാന്തകസ്തമരരണചുണ്ട്യമൊടും ജനങ്ങ! ൧ര് 

ട്ട സമാഘം. ലി $ 

ടര. 

സംപൂത്തിട ധയികധ' പുണ്ണുകമേതുവ 

൧൭. ചേലില് കൃഷയ്ക്കുപയുക്തകാവേണ്ണ്ൂം. കലേ ..പുസ്്ക 

രമശിധ ധ്വനേത്താലുമ്ളു പുണ്യ 

ത സിം ഗോധിയക്കുച്ഛൂ്. 

ക 

മു്ലരകന്:_ (൧ ഷെൌല്സുക്ൃങ്ങകോടേ) നാഥ, കലാകരണ്ഡ 
ക് 
ഥ് 

4 

അന്നത്
തെ തള 

൧൯൬ കിതധര്ചചൂതുകളിക്കാര, കദനജലധിം ആച സമുദ്രം. 

ഛം 


